
1 

 

 

ANALIZA STANU GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI 
NA TERENIE GMINY KIETRZ 

ZA ROK 2021 

 
 

 
 
 

KWIECIEŃ 2022 r.  
 

 



2 

 

SPIS TREŚCI: 

I. Wstęp ………….……………………………………...………………......... 3 

II. Ustawowe zadania samorządów w systemie gospodarowania odpadami 

komunalnymi ………………………………………………………………. 4 

III. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kietrz  

……………………………..……………………………………………….. 6 

IV. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (elementy obligatoryjne 

zawarte w art. 9tb)……………...…………………………...…………..… 16 

1. 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 

………………………………………………………………………………………...… 16 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ……… 18 

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

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki 

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ………………………………...… 18  

4. Liczba mieszkańców Gminy Kietrz ……………………………………………………. 20 

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. 

………………………………………………………………………………….....….…. 21 

6. Ilości odebranych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 

………………………….……………………………………………………….………. 21 

V.     Osiągnięte przez Gminę Kietrz poziomy recyklingu i odzysku odpadów   

    komunalnych …………………………………..………….………………. 22 

VI.     Podsumowanie …………………………………………………………….. 23 

 

  



3 

 

 

I. WSTĘP 

 

Niniejszy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Kietrz za 2021 r., sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, 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 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.). 

 

Analiza została sporządzona zgodnie z art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Przywołana wykładnia prawna stanowi, że na podstawie 

sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje 

komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach 

wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą                  

w szczególności:  

 

1) 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;  

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki 

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

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 w art. 6 ust. 6-12; 

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

7) ilość 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 
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mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. 

 

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia 

za poprzedni rok kalendarzowy. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega 

publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu 

gminy. 

 

II. USTAWOWE ZADANIA SAMORZADÓW W SYSTEMIE 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                  

w gminach realizując zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi samorządy: 

1. tworzą warunki do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku 

na terenie gminy lub zapewniają wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich 

jednostek organizacyjnych; 

2. zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi 

gminami instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji 

komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.            

o odpadach,  

3. obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi; 

4. nadzorują gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań 

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości; 

5. zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, 

metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 

bioodpady;  

6. tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co 

najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w pkt 5, odpadów niebezpiecznych, 

przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 
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sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów                   

i odzieży;  

7. prowadzą działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

8. udostępniają na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 

informacje o:  

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, 

nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości,  

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania,  

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na 

podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, 

wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,  

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:  

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

- adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej 

gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni                   

i godzin ich przyjmowania,  

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zawierające:  

- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
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- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na 

terenie danej gminy, 

f)  adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających 

w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli 

na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne;  

9. dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi; 

10. zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: 

zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz 

odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na 

chodniku; 

11. utrzymują czystość i porządek na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem 

lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach 

publicznych bez względu na kategorię tych dróg. 

 

III. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 

TERENIE GMINY KIETRZ  

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2021 poz., 888 z późn. zm.) nałożyła z dniem 01 lipca 2013 r., na gminy 

obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Prace związane z wprowadzeniem nowego 

systemu polegały m.in. na przygotowaniu uchwał wprowadzających zasady funkcjonowania 

systemu, wynikających z cytowanej ww. ustawy oraz przygotowaniu i przeprowadzeniu 

przetargu w celu wyłonienia firmy świadczącej usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych.  

 

Zgodnie z ww. ustawą Rada Miejska w Kietrzu podjęła stosowne uchwały, regulujące 

gospodarkę odpadami na terenie Gminy Kietrz: 

1. Uchwała nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;  

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2013/318
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2013/318
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2013/318
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2. Uchwała nr XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 

przez właściciela nieruchomości; 

3. Uchwała nr XXVI/198/2012  Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty; 

4. Uchwała nr XXVI/199/2012  Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie 

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

5. Uchwała nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz; 

6. Uchwała nr XXIX/236/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

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; 

7. Uchwała nr XXIX/237/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

uchylenia uchwały XXVI/197/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. w 

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości; 

8. Uchwała nr XXX/242/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty;  

9. Uchwała nr XXX/243/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty;  

10. Uchwała nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości;  

11. Uchwała nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XXX/243/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty; 

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2013/1042
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2013/1042
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2013/1042
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2013/1042
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12. Uchwała nr XXXV/273/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 2013 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kietrz”; 

13. Uchwała nr XXXV/274/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

w sprawie 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; 

14. Uchwała nr XXXV/275/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXX/244/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 marca 2013 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; 

15. Uchwała nr XXXVI/282/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 

2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

16.  Uchwała nr XXXVIII/296/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 lutego 

2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kietrz”;  

17. Uchwała nr XXXVIII/297/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie 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; 

18. Uchwała nr XL/311/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXVIII/297/2013 rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie 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; 

19. Uchwała nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2013/2104
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2013/2104
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2013/2104
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2013/2671
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2013/2671
https://duwo.opole.uw.gov.pl/legalact/2013/2671
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komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

20. Uchwała nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości;  

21. Uchwała nr XII/83/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

22. Uchwala nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z  dnia 24  września 2015 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty; 

23. Uchwała nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz; 

Zmiana: uchwała nr XVI/145/2016 r. z dnia 28 stycznia 2016 r., 

24. Uchwała nr IV/24/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXVIII/263/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 listopada 2016 r.             

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz; 

25. Uchwała nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

26. Uchwała nr VIII/103/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz; 

27. Uchwała nr VIII/104/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

28. Uchwała nr VIII/105/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XVI/145/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 stycznia 2016 r. 
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w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; 

29. Uchwała nr XIV/162/2019 rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22 października 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XII/80/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 24 września 2015 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty; 

30. Uchwała nr XV/174/2019 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kietrz; 

31. Uchwała nr XV/175/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

32. Uchwała nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości stawki tej opłaty; 

33. Uchwała nr XV/177/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

34. Uchwała nr XV/178/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;  

35. Uchwała nr XVI/187/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

uchylenia uchwały Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

36. Uchwała nr XVII/191/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez 

właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych; 
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37. Uchwała nr XVIII/227/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty; 

38. Uchwała nr XVII/191/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie 

ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez 

właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych; 

39. Uchwała nr XVIII/227/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki tej opłaty; 

40. Uchwała nr XXXVIII/423/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 października 2021 r. 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów 

własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

41. Uchwała XXXIX/434/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

42. Uchwała nr XL/452/2021 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 

pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Podjęte uchwały stanowią podstawę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi prowadzonego na terenie Gminy Kietrz, który zaczął obowiązywać od 01 lipca 

2013 r. Nowym systemem zostali objęci wszyscy właściciele nieruchomości z terenów 

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy, na których powstawały odpady komunalne.  

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kietrz w 2021 r. 

kształtował się w następujący sposób: 

1. Usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych świadczyły 

następujące podmioty: 
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a) W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Kietrz oraz ich zagospodarowanie” do 11 maja 2021 r. usługę odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz świadczyła firma „Naprzód” Sp. z o.o., 

ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy, z którą podpisano umowę na 

świadczenie ww. usług.  

b) W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych tj. zamówienia 

podobnego, zawarto umowę z firmą „Naprzód” Sp. z o.o. na świadczenie usługi 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Kietrz na okres od 12.05.2021 r. do 

31.12.2021 r. 

2. Ogłoszono konkurs ofert na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w 2021 r. w wyniku którego dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę 

„Naprzód” Sp. z o.o. oraz podpisano stosowną umowę. 

3. Liczba złożonych deklaracji (stan na 31.12.2021 r.) z terenów zamieszkałych wyniosła 

2240. W ciągu roku wpłynęło 537 deklaracji od mieszkańców gminy. Deklaracje 

związane były z: zamieszkaniem na nieruchomości dodatkowych osób w tym narodzin 

dziecka, zmniejszenia liczby mieszkańców (wyprowadzka, zgon), zadeklarowaniem 

przydomowego kompostownika.  

4. Zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Kietrzu uchwałami, systemem zostały objęte 

odpady komunalne zmieszane oraz odpady segregowane. Odpady zmieszane odbierane 

są od wszystkich właścicieli nieruchomości na terenach zamieszkałych w każdej ilości. 

Jednocześnie odbiorem i zagospodarowaniem odpadów segregowanych zostały objęte 

następujące frakcje odpadów: popioły i żużle, tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

Częstotliwość odbioru odpadów została określona w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Kietrz oraz w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.  
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5. Na mocy podjętej uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu nr XVIII/227/2020 z dnia 27 lutego 

2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/176/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 28 

listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

wynosiła 19,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Ulga 

z tytułu posiadania przydomowego kompostownika to kwota rzędu 0,50 zł miesięcznie 

od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 

 

Zgodnie z w/w uchwałą, w zależności od liczby mieszkańców na danej nieruchomości stawka 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 01.01.2021 r. do  31.12.2021 r. 

przedstawiała się następująco:  

 
Liczba osób 

zamieszkująca daną 

nieruchomość 

Opłata od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość 

Opłata za gospodarowanie 

odpadami  

Opłata w przypadku ulgi z tytułu 

posiadania przydomowego kompostownika 

W przedziale  

od 1 do 5 osób 

19,00 zł 18,50 zł 

W przedziale  

od 6 i więcej (szósta 

osoba i każda następna)   

9,50 zł 9,00 zł 

 

 

6. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy uiszczają za trzy miesiące z góry, bez wezwania, 

zgodnie z terminami przedstawionymi poniżej: 

a) za I kwartał do 31 stycznia danego roku, 

b) za II kwartał do 30 kwietnia danego roku, 

c) za III kwartał do 31 lipca danego roku, 

d) za IV kwartał do 31 października danego roku. 

W ramach opłaty odbierana jest każda ilość wyprodukowanych odpadów komunalnych 

zmieszanych i segregowanych. Odpady zmieszane gromadzone są w pojemnikach, 

natomiast odpady segregowane gromadzone są w pojemnikach lub workach.  
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7. Odbiór odpadów segregowanych z nieruchomości odbywa się zgodnie z opracowanym 

przez firmę świadczącą usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od 

mieszkańców Gminy Kietrz, a następnie zatwierdzonym przez pracowników 

merytorycznych Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Melioracji w Urzędzie 

Miejskim w Kietrzu, harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Harmonogram 

opracowywany jest zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Kietrz. W ramach gminnego systemu gospodarowania 

odpadami od mieszkańców odbierana jest każda ilość odpadów wyprodukowanych w 

gospodarstwie domowym za wyjątkiem odpadów remontowo-budowlanych (500 kg na 

deklarację rocznie) oraz papy, styropianu, wełny mineralnej i onduliny (300 kg na 

deklarację rocznie), które można własnym transportem przywieźć na PSZOK. 

8. Odbiór odpadów w 2021 r. odbywał się z następującą częstotliwością: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

 w zabudowie jednorodzinnej – gromadzone w pojemnikach i odbierane 1 raz na 

dwa tygodnie  w  sezonie letnim oraz 1 raz na miesiąc w sezonie zimowym; 

 w zabudowie wielolokalowej – gromadzone w pojemnikach i odbierane 1 raz na 

tydzień; 

 z nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innymi 

nieruchomościami wykorzystywanymi na cele rekreacyjno – wypoczynkowe  

wykorzystywane  jedynie  przez  część  roku -gromadzone w pojemnikach 

i odbierane raz na dwa tygodnie; 

b) odpady gromadzone selektywnie: 

  papier, tektura – gromadzone w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem 

niebieskim i odbierane:  

 w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na 2 miesiące, 

 w zabudowie wielolokalowej – 1 raz na 2 tygodnie,  

 z nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innymi 

nieruchomościami wykorzystywanymi na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku – 1 raz na           

2 miesiące;  

 szkło – gromadzone w workach lub pojemnikach oznaczonych kolorem zielonym 

i odbierane: 

 w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na 2 miesiące,  

 w zabudowie wielolokalowej – 1 raz na miesiąc,  
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 z nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innymi 

nieruchomościami wykorzystywanymi na cele rekreacyjno –

wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku – 1 raz na                  

2 miesiące; 

 tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – gromadzone 

w pojemnikach, workach oznaczonych kolorem żółtym i odbierane: 

 w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na miesiąc, 

 w zabudowie wielolokalowej –1 raz na tydzień, 

 z nieruchomości zabudowanych domkami letniskowymi lub innymi 

nieruchomościami wykorzystywanymi na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku – 1 raz na 

miesiąc;  

 bioodpady – gromadzone w pojemnikach, workach oznaczone kolorem brązowym  

mogą  być  poddane procesowi kompostowania w przydomowych 

indywidualnych kompostowniach, a w przypadku braku takiej możliwości 

odbierane będą przez firmę wywozową 1 raz na dwa tygodnie; 

 odpady zielone – należy poddawać procesowi kompostowania np.: 

w  przydomowych kompostowniach; w przypadku braku takiej możliwości  

zbierać  w  workach  lub  pojemnikach  wraz  z  bioodpadami – odpadami  

kuchennymi  i  przekazywać  firmie  w  terminach  wyznaczonych                                 

w  harmonogramie, tj. 1 raz na dwa tygodnie; 

 popioły i żużle -gromadzone w pojemnikach i odbierane w sezonie grzewczym 

(od 01 października do 30 kwietnia) 1 raz na miesiąc. 

9. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek 

tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, 

w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców. W Gminie Kietrz 

PSZOK został utworzony przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu. 

Właściciele nieruchomości z terenów zamieszkałych Gminy Kietrz w ramach opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą oddać na PSZOK następujące frakcje 

segregowanych odpadów komunalnych:  

 tworzywa sztuczne, 

 metale,  

 papier, 

 szkło, 
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 odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

 odpady tekstyliów i odzieży, 

 bioodpady, 

 przeterminowane leki i chemikalia, 

 odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, w tym: 

 resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony 

drewna, 

 rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam, 

 aerozole, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji, 

 środki ochrony roślin, 

 odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (tradycyjne żarówki nie są 

odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki, 

 zużyte kartridże i tonery, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyte opony samochodowe do 20 cali, rowerowe i motorowerowe w ilości 

nieprzekraczającej 4 szt./rok/deklaracja, powyżej ustalonego limitu odpady będą 

przyjmowane za określoną opłatą uiszczaną przez mieszkańca, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500 kg/rok/deklaracja, powyżej 

ustalonego limitu odpady będą przyjmowane za określoną opłatą uiszczaną przez 

mieszkańca,  

 inne odpady budowlane: papa, ondulina, styropian, wełna mineralna w ilości 

300 kg/rok/deklaracja; powyżej ustalonego limitu odpady będą przyjmowane za 

określoną opłatą uiszczaną przez mieszkańca, 

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 

i strzykawki, 

 

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny 

koszt. PSZOK czynny jest:  

 od poniedziałku do piątku w godz. od 1000 do 1700, 
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 w soboty w godz. od 900 do 1400 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Godziny otwarcia w Wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę: od 900 do 

1200. 

W 2021 r. obsługa PSZOK powierzona została firmie wyłonionej w wyniku zapytania 

ofertowego, tj. „NAPRZÓD” Sp. z o.o., ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy.  Umowa 

na obsługę została zawarta na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

 

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

 odpady zawierające azbest, 

 szyby i części samochodowe, 

 szkło zbrojone i hartowane, 

 zmieszane odpady komunalne, 

 odpady pochodzące z działalności gospodarczej, w tym rolniczej i innych 

instytucji. 

 

Dodatkowo prowadzono zbiórkę przeterminowanych leków na terenie Gminy 

Kietrz, które są gromadzone w specjalistycznych pojemnikach i odbierane z aptek na 

terenie Gminy Kietrz (trzy apteki na terenie miasta Kietrz oraz punkt apteczny w Nowej 

Cerekwi) – co 2 miesiące. 

 

IV. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi (elementy 

obligatoryjne w art. 9tb) 

 

1. 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. 

 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 

z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 

obowiązany do przekazywania tych odpadów bezpośrednio do instalacji komunalnej. 
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Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podmiot odbierający odpady komunalne zebrane 

selektywnie od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazania bezpośrednio lub 

za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 14 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

Instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na 

prowadzonej przez Marszałka Województwa liście funkcjonujących instalacji spełniających 

wymagania dla instalacji komunalnych, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej 

techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:  

 mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  

komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub  

 składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.  

 

Zgodnie z zasadą bliskości określoną w ustawie o odpadach odpady, z uwzględnieniem 

hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się 

przetwarzaniu w miejscu ich powstania, a odpady, które nie mogą być przetworzone                            

w miejscu ich powstania, przekazuje się, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą 

być przetworzone (art. 20 ustawy), przy czym uwzględnić należy także hierarchię sposobów 

postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę, o której mowa w art. 207 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, lub technologię, o której mowa                  

w art. 143 tej ustawy. A zatem przy wyborze instalacji, do której przekazane zostaną odpady 

należy także wziąć pod uwagę jakość stosowanych przez nią technologii przetwarzania 

odpadów, jej skuteczność, a także koszt zagospodarowania odpadów. 
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Lp. Powiat Gmina 

1. głubczycki Baborów 

Branice 

Głubczyce 

Kietrz 

2. kędzierzyńsko-kozielski Kędzierzyn-Koźle 

Cisek 

Pawłowiczki 

Polska Cerekiew 

Reńska Wieś 

3. krapkowicki Krapkowice 

Strzeleczki 

Walce 

Zdzieszowice 

4. prudnicki Głogówek 

5. strzelecki Izbicko 

Jemielnica 

Kolonowskie 

Leśnica 

Strzelce Opolskie 

Ujazd 

Zawadzkie 

 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Potrzeby inwestycyjne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi przede 

wszystkim rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Dzierżysławiu. PSZOK uruchomiony został w sierpniu 2014 r. w ramach wywiązania się 

z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy. Do PSZOK 

przyjmowane są odpady z terenów zamieszkałych. Obecnie PSZOK wymaga modernizacji oraz 

rozbudowy, aby dostosować go do obowiązujących przepisów prawa.  

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

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki 

i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z zapisami art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami, gmina zobowiązana jest 

pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które obejmują koszty:  

odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia 

i utrzymywania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi 

administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania 

z odpadami komunalnymi.   
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Ponadto w art. 6r ust. 2a, 2aa i 2b tejże ustawy zapisano, że z pobranych opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty 

utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części 

produktów niebędących odpadami, koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. 

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały 

wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina wykorzystuje na pokrycie kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których 

mowa w ust. 2a, 2aa i 2b, a także kosztów wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich 

opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów (art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach).  

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. wyniosły 

1 888 199,09 zł, natomiast poniesione przez gminę wydatki:  2 198 603,36 zł. 

W poniższej tabeli zestawiono koszty związane z obsługą systemu, w tym również koszty 

poniesione w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie 

gminy.  

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez gminę w 2021 r. w związku 

z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Wyszczególnienie Koszty i wydatki [ zł ] 

Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, 

transport i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych) 

 

1 983 859,26 

Obsługa PSZOK w Dzierżysławiu oraz 

opróżnianie pojemników na przeterminowane 

121 063,78 



21 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2021 jednoznacznie wskazuje, że 

opłaty pobrane od właścicieli nieruchomości nie pokryły kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami. W związku z powyższym, podjęto uchwałę w sprawie pokrycia 

części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021 r. z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W ten sposób 

zabezpieczono również dodatkowe środki na pokrycie omawianych kosztów na rok 2022 r. 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy zalegają z wnoszeniem opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia. Upomnienia z tytułu 

nieuiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021 otrzymało 1278 

właścicieli nieruchomości.  

 

4. Liczba mieszkańców Gminy Kietrz. 

Obecnie w gminie zameldowanych jest 10 281 osób (stan na 31.12.2021 r. dane wg. Referatu 

Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego). W deklaracjach o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami złożonymi w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ujętych zostało 8323 

mieszkańców (stan na 31.12.2021 r.). 

Różnica w podanej liczbie mieszkańców zameldowanych, a podanych w deklaracjach wynika 

m.in. z faktu, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego 

zameldowania, podobna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, które ze względu 

na wykonywaną pracę zamieszkują poza terenem gminy (w tym także poza granicami naszego 

leki (konfiskatorów) 

Koszty obsługi systemu (wynagrodzenia 

pracowników związanych z tworzeniem oraz 

obsługą systemu, szkolenia, zakup materiałów 

biurowych, druk deklaracji, kampania 

informacyjno- edukacyjna, prenumeraty) 

 

93 680,32 

 

Suma wydatków: 2 198 603,36 

Suma dochodów: 1 888 199,09 

Bilans:  -310 404,27 
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państwa). Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych 

w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.  

Liczba mieszkańców Gminy Kietrz systematycznie maleje. W tabeli poniżej przedstawiono 

zmiany liczby mieszkańców gminy w latach 2013-2021 (w okresie funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami). 

Rok 
Liczba mieszkańców 

Według meldunku Według deklaracji 

2013 11 160 brak danych 

2014 11 119 brak danych  

2015 10 962  7474 

2016 10 798 8787 

2017 10 698 8792 

2018 10 568 8795 

2019 10 447 8621 

2020 10 448 8493 

2021 10 281 8454 

 

Zestawienie ilości osób w deklaracji oraz liczba złożonych deklaracji za 2021 r. 

 Liczba złożonych deklaracji z terenów zamieszkałych ogółem 

Liczba deklaracji 2240 

Liczba osób  8454 

 

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. 

Na terenie Gminy Kietrz w 2020 roku nie odnotowano konieczności wydania przez Burmistrza 

Kietrza decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o 

której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

6. Ilości odebranych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy. 

Wartości przedstawione w poniższej tabeli sporządzone zostały na podstawie danych zawartych 

w półrocznym sprawozdaniu podmiotów odbierających oraz zbierających odpady komunalne na 

terenie Gminy Kietrz od właścicieli nieruchomości oraz danych z PSZOK. 
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W tabeli poniżej przedstawiono łączną ilość odebranych odpadów komunalnych w 2021 r.  

w podziale na ich rodzaje, zgodnie rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia  

2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10) 

Lp. Kod 

odpadów 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Ilość [Mg] 

1.  15 01 07 Opakowania ze szkła 159,76 

2.  15 01 01  Opakowania z papieru i tektury  37,52 

3.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  297,74 

4.  20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny  

631,18 

5.  20 01 36  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

10,63 

6.  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  105,92 

7.  20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 585,14 

8.  20 03 01 Niesegregowane (zmieszane opady 

komunalne)  

1979,82 

Razem:  3 807,71 

Informacja o rodzajach i ilościach odpadów komunalnych zebranych w PSZOK w 2021 r. 

Lp. Kod 

odpadów 

Rodzaj zebranych odpadów komunalnych Ilość [Mg] 

1.  20 01 39  Tworzywa sztuczne 1,1 

2.  20 01 10 Odzież 1,05 

3.  20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

4,254 

4.  20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 29,95 

5.  17 03 80 Odpadowa papa 6,176 

6.  20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 66,63 

7.  17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 

17 06 01 i 17 06 03 

4,8 

8.  15 01 07 Opakowania ze szkła 0,55 

9.  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 2,16 

10.  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 4,22 

11.  16 01 03 Zużyte opony 3,615 

12.  
 

17 01 07 

 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

 

196,96 

13.  17 02 01 Drewno 0,1 

14.  17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych 0,1 

15.  17 01 01  Odpady z betonu i gruzu 4,02 

16.  20 01 99 Inne frakcje zbierane w sposób selektywny 0,018 

Razem: 325,703 
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V. Osiągnięte przez Gminę Kietrz poziomy recyklingu i odzysku odpadów  

komunalnych 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, ze zm.) poniżej podajemy osiągnięte przez Gminę Kietrz                 

w 2020 r. poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczania masy odpadów 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 

1. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania wynosi 2,7%, 

2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych 

wynosi 72% (wymagany poziom w 2021 r. – 20% wagowo), 

3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi 95%. 

 

Zgodnie z art. 3b oraz 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina 

zobligowana jest do ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania oraz osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.  

 

VI. Podsumowanie 

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kietrz za rok 2021 

została opracowana w celu: 

 weryfikacji i oceny 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; 

 ustalenia potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi; 
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 analizy kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                   

i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w przedziale na wpływy, wydatki                          

i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

 oceny zmian liczby mieszkańców gminy; 

 kontroli 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; 

 analizy ilości poszczególnych odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

 

Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kietrz funkcjonuje prawidłowo, zgodnie                            

z obowiązującymi przepisami i oparty jest o akty normatywne różnego szczebla. Jednak system 

co roku generuje większe koszty, stąd też decyzja o podjęciu uchwały w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gmina Kietrz podjęła decyzję 

o zwiększeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r., aby umożliwić 

prawidłowe funkcjonowanie systemu, jak również zapewnienie świadczenia usług na 

dotychczasowym poziomie.  

PSZOK uruchomiony został w sierpniu 2014 r. w ramach wywiązania się z ustawowego 

obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie gminy. Do PSZOK przyjmowane są 

odpady z terenów zamieszkałych. Obecnie PSZOK wymaga modernizacji oraz rozbudowy, aby 

dostosować go do obowiązujących przepisów prawa.  

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Kietrz na lata następne jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego segregowania odpadów komunalnych 

w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu 

odpadów. 

 


