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1. Wprowadzenie 
 

1.1. Cel przygotowania Analizy 

      
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie miasta i gminy Pilica, sporządzoną w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

 

1.2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy 
 

Analizę sporządzono na podstawie  ustawy z dnia 13 września 1996r.                       

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.). 

Zakres przedmiotowej analizy częściowo pokrywa się z rocznym Sprawozdaniem                 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanym 

przez gminę, na podstawie art. 9q ust. 1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, celem jego przedłożenia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego                   

po roku, którego dotyczy.   

 

1.3. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami 
 

Przy sporządzaniu niniejszej Analizy wzięto pod uwagę następujące akty prawne: 

 Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016, poz. 1987); 

 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 (Dz. U. 2012 poz. 676 z późń. 

zm.); 

 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 (Dz. U. 2012 poz. 645                 

z późn. zm.); 
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 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014 przyjęty 

uchwałą Nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego; 

 Uchwałę Nr  VII/39/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia  30 marca 2015 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

miasta i gminy Pilica; 

  Uchwałę Nr VII/41/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy z dnia 30 marca 2015 r.                       

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                          

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                           

i zagospodarowania tych odpadów. 

   

2. Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie miasta Pilica. 
  

2.1. Gospodarka odpadami komunalnymi   

 
W 2016r. w Gminie Pilica działał system gospodarowania odpadami 

komunalnymi, którym objęto tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani byli do podpisania 

indywidualnych umów z podmiotem odbierającym odpady. 

W roku 2016 odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych dokonywany był przez firmę PZOM STRACH  Sp. z o.o. Sp. k. 

Konopiska, ul. Przemysłowa 7. 

Zgodnie z systemem pojemniki na odpady komunalne pozostałe po segregacji                     

oraz worki na odpady segregowane zapewniała firma odbierająca odpady 

komunalne.  

Zbiórka selektywnie zebranych odpadów „u źródła”  odbywała się: 

w przezroczystych workach polietylenowych PE-HD, o pojemności 120l,                            

w następującej kolorystyce: 

-  niebieski - z przeznaczeniem na papier, 

-  zielony - z przeznaczeniem na szkło, 

- żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe                             

i metal, 

-  brązowy – z przeznaczeniem na odpady  biodegradowalne,  
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oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego                

w Pilicy ul. Żarnowiecka 83 mieszkańcy mogli również bezpłatnie oddawać: - zebrane 

w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, 

metalu i opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z pielęgnacji ogrodów,  

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, 

przeterminowane leki, przeterminowane chemikalia, inne odpady niebezpieczne 

wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych  a także odpady wielkogabarytowe, 

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. 

Punkt zgodnie z Zarządzeniem Nr 59/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Pilica z dnia 

29 lipca 2015r. w sprawie sposobu świadczenia usług przez Punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w Pilicy ul. Żarnowiecka 83 przyjmował odpady                

w każdy  piątek miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy. 

 

3. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie  
gospodarowania odpadami komunalnymi 
 

3.1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania   

 

             Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.                                   

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazywania 

odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych                               

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych                                 

do składowania, wyłącznie do regionalnej instalacji przekształcania odpadów 

komunalnych. 

 Zgodnie z zasadą bliskości z art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                             

o odpadach, nakazuje się również, aby odpady komunalne zmieszane, pozostałości 
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z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone                         

do składowania, a także odpady zielone, były przetwarzane na terenie regionu 

gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone. 

          Na terenie Gminy Pilica nie ma możliwości przetwarzania powyższych 

odpadów, a w roku 2016 odpady komunalne zmieszane, odpady zielone                         

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych były przekazywane                           

do instalacji regionalnej prowadzonej przez :  

 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Konwaliowa 1 42 

– 263 Wrzosowa, 

 Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Ul. Krzywa 3, Zakład 

unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Zawierciu ul. Podmiejska   

 Instalacji MBP- PZOM STRACH  Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 7, 42 – 274 

Konopiska 

 

3.2 Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. 

   
W 2015 r. został wykonany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w Pilicy ul. Żarnowiecka 83. 

Na dzień przygotowania sprawozdania na terenie gminy Pilica nie ma potrzeb 

inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych.   

 

3.3  Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, 
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

 

Całkowite koszty obsługi systemu odbierania odpadów komunalnych w 2016 r. 

wyniosły 706.181,54 zł. Wynagrodzenie podmiotu odbierającego                                              

i zagospodarowującego odpady wyniosło 617.961,70zł, natomiast koszty 

administracyjne zawierające min. wynagrodzenia pracowników 75.282,28 zł, druki, 

artykuły biurowe, a także opłaty pocztowe i telefoniczne  itp. wyniosły 3.637,56 zł . 

Funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 9.300,00 zł.  
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3.4  Ludność , powierzchnia  gminy Pilica 
 

Pilica jest gminą miejsko-wiejską w jej skład  której wchodzą: 

-  Pilica zamieszkała przez  1695   mieszkańców 

-  Biskupice zamieszkała przez 234  mieszkańców 

-  Cisowa zamieszkała przez 180 mieszkańców 

-  Dobra Kolonia  zamieszkała przez 127 mieszkańców 

-  Dobra zamieszkała przez 238 mieszkańców 

-  Dobraków zamieszkały przez 394mieszkańców 

-  Dzwono-Sierbowice zamieszkałe przez 134  mieszkańców 

-  Dzwonowice zamieszkałe przez 335 mieszkańców 

-  Jasieniec zamieszkałe przez 31 mieszkańców 

-  Kidów zamieszkałe przez 207 mieszkańców 

-  Kleszczowa zamieszkała przez 312  mieszkańców 

-  Kocikowa zamieszkała przez 489 mieszkańców 

-  Podleśna zamieszkała przez 39  mieszkańców 

-  Przychody zamieszkałe przez 145  mieszkańców 

-  Siadcza zamieszkała przez 141  mieszkańców 

-  Sierbowice  zamieszkałe przez 170 mieszkańców 

-  Sławniów zamieszkały przez 719 mieszkańców 

-  Smoleń zamieszkały przez 226  mieszkańców  

-  Solca zamieszkałe przez 139  mieszkańców 

-  Szyce zamieszkałe przez 311 mieszkańców 

-  Wierzbica zamieszkałe przez 293 mieszkańców 

-  Wierbka zamieszkałe przez 703 mieszkańców 

-  Zarzecze zamieszkałe przez 166 mieszkańców 

-  Złożeniec zamieszkałe przez 319 mieszkańców. 

Powyższe dane dotyczą ilości mieszkańców zamieszkujących poszczególne 

sołectwa na dzień 31.12.2016 r. zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Dominująca formę zabudowy tworzy mieszkalnictwo jednorodzinne, a na terenach 

wiejskich rolnicze zagrodowe. 

Powierzchnia Gminy Pilica wynosi 138,9  km2.   
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3.5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy                       
na odbiór odpadów komunalnych, w imieniu których gmina powinna 

podjąć działania na rzecz zorganizowania takiego odbioru. 

 

Na skutek wprowadzenia nowego systemu odbierania odpadów komunalnych 

wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zostali objęci odbiorem odpadów 

komunalnych. Gmina Pilica nie posiadała informacji o nieruchomościach 

niezamieszkałych, które nie posiadały umowy na odbiór odpadów komunalnych.  

 

3.6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie miasta                       
i gminy Pilica 

 
Gmina Pilica nie prowadziła badań, w związku z czym nie posiada  

szczegółowych danych dotyczących ilości wytworzonych odpadów komunalnych                   

na terenie gminy, w związku z powyższym ilość odpadów oszacowano na podstawie 

otrzymanych kwartalnych sprawozdań od firm wywozowych, jakie w roku 2016 

odbierały od właścicieli nieruchomości odpady komunalne.  

 
Tabela nr 1. Ilości wszystkich  odebranych z gminy Pilica  w roku 2016 odpadów 
komunalnych  

 

Kod odebranych odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych 

 [Mg] 

20 03 01 
Nie segregowane 

(zmieszane ) odpady 
komunalne  

1811,800 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 
38,566 

15 01 07 Opakowania ze szkła 
102,700 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
160,466 

16 01 03 
 

Zużyte opony 
9,527 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe  
0,000 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
24,560 



9 
 

 

3.7.  Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych   

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych 

do składowania, odbieranych z terenu gminy Pilica w roku 2016 

 
W 2016 roku zostały odebrane z terenu Gminy Pilica 1811,800 Mg zmieszanych 
odpadów  komunalnych z czego składowaniu poddano: 13,727 Mg, a pozostałą 

część odpadów poddano innym procesom niż składowanie.  
Ponadto zostały odebrane odpady komunalne z segregacji tj.: 

 

 102,530 Mg opakowania ze szkła,  

 159,110Mg tworzywa sztuczne,  

 11,840 Mg papier i tektura, 

 38,566 Mg odpady wielkogabarytowe, 

 45,9 Mg odpady ulegające biodegradacji, 

 9,620 Mg odpady z gruzu z rozbiórki i remontu, 

 6,020 Mg metale, 

 9,527 Mg opony, 

 0,830 Mg zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 24,660 Mg Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji  

4. Poziomy recyklingu 

4.1. Poziom redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania w roku 2016 r. 

 
Osiągany w roku rozliczeniowym 2016 poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania obliczany jest 

na podstawie wzoru z Rozporządzenia 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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gdzie: 

OUB1995 = masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych                 

w 1995 r. [Mg] 

Moubr – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z obszaru 

danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg], obliczana 

wg wzoru: 

 
Moubr = (MM r x UM ) + (M WR x UW) + (MSR x US) + (MBR x 0,52) [Mg] 

gdzie: 

MMr – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych                  

na obszarze miast w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg], 

UM – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów 

komunalnych dla miast wynoszący 0,57, 

M WR - masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych                  

na obszarze wsi w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg], 

UW - udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów 

komunalnych dla wsi wynoszący 0,48 

MSR – masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji                             

ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, 

przekazanych do składowania, 

US – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych 

odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych                            

w zależności od kodu odpadu,  

MBR – masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu 

zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań 

rozporządzenia Ministra Środowiska, przekazanych do składowania, 

0,52 – średni udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów 

powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów 

komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra 

Środowiska, 
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Obliczenia: 

 
Moubr = (0 x 0,57) + (0 x 0,48) + (0 x 1,0) + (0 x 0,52) = 0 Mg 

 
         0 

TR =  ----------- x 100 = 0% 

    697,242 

 
TR < PR – poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 
rozliczeniowym 

został osiągnięty 

 

 
 
Gdzie:  

 
PR - poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, wynoszący dla roku 2016 - 18% 
 

4.2. Osiągnięty w roku 2016 poziom recyklingu, przygotowania                            

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych. 

 

4.2.1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła. 

 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła oblicza się na podstawie wzoru z Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych  

 

 
 
gdzie: 
 

Ppmts – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła, wyrażony w %, 

Mrpmts - łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła 

poddanych recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących                
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ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych 

wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, 

Mwpmts – łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych 

i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, wyrażona w Mg,  

 

obliczana na podstawie wzoru: 

 

Mwpmts = Lm x MwGUS x Umpmts 

gdzie: 
Lm - liczba mieszkańców gminy, 

MwGUS - masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca                  

na terenie województwa, 

Umpmts– udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła                          

w składzie morfologicznym odpadów komunalnych 

 

Obliczenia: 
Mwpmts = 8799 x 0,332 x 32,81 = 956,010 Mg 

 

                                                      201,573 
Ppmts   =  ----------- x 100%  =  21,08%  

                                                     956,010            

 
 
Osiągnięty za rok 2016 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia odpadów zbieranych w sposób selektywny, tj.: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła, wyniósł zgodnie z ww. obliczeniami 21,08%, Zakładany 
rozporządzeniem poziom odzysku tych frakcji surowcowych wynosi 18%,                     
w związku z powyższym Gmina Pilica osiągnęła wymagany poziom w 2016 r. 

 

 

 

4.2.2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych 

 

 
gdzie: 
Pbr – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

wyrażony w %, 
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Mrbr - łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia, oraz poddanych 
odzyskowi innymi metodami pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z 

gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, 
wyrażona w Mg, 
Mwpmts – łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z 
gospodarstw domowych oraz innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w 

Mg.  
Gmina Pilica  zebrała w 2016 r. 4,480 Mg odpadów budowlanych                                     
i rozbiórkowych. 

                                                       4,480 
Pbr  =  ----------- x 100%  =  46,57%  

                                                       9,620            
 
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych                               
i rozbiórkowych w Gminie Pilica wyniósł 46,57% 

 
 
 


