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1, Cel przygotowania analizy. 

Niniejsze opracowanie stanowi roczng analizQ stanu gospodarl<i odpadami 

l<omunalnymi na terenie Gminy Krupsl<i iVltyn majqcq na celu weryfil<acJQ mozliwosci 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

2. Podstawa prawna sporzgdzenia analizy. 

Opracowanie wykonano na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzesnia 

1996r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 

z pozn. zm.). 

3. Akty prawne z zakresu gospodarowania odpadami: 

- Plan gospodarki odpadami dIa wojewodztwa slqskiego 2014 przyj^ty 

uchwatq Nr IV/25/1/2012 Sejmiku Wojewodztwa Slqskiego z dnia 24 sierpnia 

2012 r. oraz uchwaty Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Wojewodztwa Slqskiego z 

dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami 

dIa wojewodztwa slqskiego 2014 (z pozn. zm.), 

- Ustawa o utrzymaniu porzqdku i czystosci w gminach z dnia 13 wrzesnia 

1996r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250), 

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r. poz.21 z pozn. 

zm.), 

- Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie 

szczegotowych wymagan w zakresie odbierania odpadow komunalnych od 

wtascicieli nieruchomosci (Dz. U. z 2013r. poz. 122), 

- Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie 

poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi 

metodami niektorych frakcji odpadow komunalnych (Dz. U. z 2012r. poz. 

645), 

- Rozporz^dzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2012r. w sprawie 

poziomow ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajqcych 

biodegradacji przekazywanych do sktadowania oraz sposobu obliczania 

poziomu ograniczania masy tych odpadow (Dz. U. z 2012r poz.676). 

4. Prawo miejscowe uchwalone przez Rad? Gminy w Krupskim Mtynie: 

- Uchwata Nr XV/110/16 Rady Gminy Krupski Mtyn z dnia 29 lutego 2016 roku 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na 

terenie gminy Krupski Mtyn, 

- Uchwata Nr VI/30/15 Rady Gminy Krupski Mtyn z dnia 31 marca 2015 roku 

w sprawie szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia ustug w zakresie 
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odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci na terenie 

Gminy Krupski Mtyn i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za 

uiszczonq przez wtasciciela nieruchomosci optatQ za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

- Uchwata Nr VI/31/15 Rady Gminy Krupski Mtyn z dnia 31 marca 2015 roku 

w sprawie wyboru metody i ustalenia stawki optaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

- Uchwata Nr VI/33/15 Rady Gminy Krupski Mtyn z dnia 31 marca 2015 roku 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci optaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

5. Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krupski 

Mtyn. 

W Gminie Krupski Mtyn zameldowanych na pobyt staty jest 3288 osob Systemem zostaty 
obj^te wszystkie nieruchomosci zamieszkate. 

Rodzaj 
nieruchomosci 

Rok 2014 Rok 2015 Rodzaj 
nieruchomosci liczba udziat % liczba udziat % 
jednorodzinna 326 79% 337 8 0 % 
wielorodzinna 87 2 1 % 87 20% 
RAZEM 413 100% 424 100% 

W sktad gminy wchodzq miejscowosci: 

- Krupski Mtyn, Kolonia Zi^tek - przewazajqca CZQSC to zabudowa wielorodzinna, 
- PotQpa wraz z przysiotkami: Odmuchow, Zytka, Kanol - zabudowa jednorodzinna. 

Gmina Krupski Mtyn zgodnie z ustawq o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach 

obj^ta wszystkich wtascicieli nieruchomosci zamieszkatych nowym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku przeprowadzonego przetargu 

na odbieranie i zagospodarowanie odpadow z nieruchomosci zamieszkatych w 2015 

roku Wykonawcg przedmiotowej ustugi byta firma Remondis Tarnowskie Gory 

Sp. z 0.0. 

Poza firmq Remondis Tarnowskie Gory Sp. z o.o. odpady byty rowniez odbierane 

przez Zaktad Ustug Komunalnych Tworog Sp. z o.o. - odbiory prowadzone z innych 

nieruchomosci niezamieszkatych. 

Odpady komunalne z nieruchomosci zamieszkatych odbierane sq w postaci 

zmieszanej 

i selektywnej z podziatem na 4 frakcje: papier, szkto tworzywa sztuczne i odpady 

biodegradowalne. Zbiorka selektywna odbywa si^ w dwoch systemach: 

- w o r k o w y m - z a b u d o w a jednorodzinna 

- pojemnikowym - zabudowa wielorodzinna 

Na terenie gminy prowadzone sq rowniez zbiorki odpadow wielkogabarytowych 

oraz zuzytego sprz^tu elektrycznego i elektronicznego (2 razy w roku) oraz odpadow 

specjalnych i niebezpiecznych ze strumienia odpadow komunalnych (1 x w roku). 
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Zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych powierzono 

firmie odbieraj^cej odpady w ramach podpisanej umowy. PSZOK zostat utworzony 

na Sktadowisku Odpadow przy ul. Laryszowskiej 1 w Tarnowskich Gorach. Ponadto, 

dIa dyspozycji mieszkaricow udost^pniono miejsca zbiorki przeterminowanych 

lekow: Apteka Mtynska w Krupskim Mtynie, oraz ZOZ SAWMED w Krupskim Mtynie. 

Na terenie gminy w obiektach uzytecznosci publicznej dost^pne sq rowniez 

pojemniki na zuzyte baterie (odpady zbierane poza systemem). 

6. Mozliwosci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow 

zielonych oraz pozostatosci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych 

do sktadowania. 

Zgodnie z ustawq o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. przez przetwarzanie rozumie 

s\q procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzajqce 

odzysk lub unieszkodliwianie. 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r o utrzymaniu czystosci 

i porzqdku w gminach podmiot odbierajqcy odpady komunalne od wtascicieli 

nieruchomosci zobowiqzany jest do przekazywania zmieszanych odpadow 

komunalnych oraz odpadow zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadow komunalnych. 

Regionalna instalacja (RIPOK) winna spetniac wymogi art. 35 ust. 6 ustawy 

o odpadach. Ponadto zasada bliskosci z art. 20 ust. 7 ustawy o odpadach nakazuje 

rowniez, aby odpady komunalne, pozostatosci z sortowania odpadow komunalnych, 

o lie sg przeznaczone do sktadowania, a takze odpady zielone byty przetwarzane na 

terenie tego regionu gospodarki odpadami komunalnymi, w ktorym zostaty 

wytworzone. 

Gmina Krupski Mtyn wchodzi w sktad Regionu II, gdzie zgodnie z Wojewodzkim 

Planem Gospodarki Odpadami do instalacji spetniajqcych warunki instalacji 

regionalnych do przetwarzania odpadow komunalnych nalezq: 

- instalacja MBP w Katowicach zarzqdzana przez Miejskie Przedsi^biorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Katowicach, 

- instalacja MBP w Zabrzu zarzqdzana przez Miejskie Przedsi^biorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu, 

- instalacja MBP w Sosnowcu zarzqdzana przez Miejski Zaktad Sktadowania 

Odpadow Sp. z 0.0. w Sosnowcu, 

- instalacja MBP w Dqbrowie Gorniczej zarzqdzana przez Alba Miejskie 

Przedsi^biorstwo Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Dqbrowie Gorniczej, 

- instalacja MBP w Chorzowie zarzqdzana przez PTS ALBA Sp. z o.o. 

w Chorzowie. 

Zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Krupski Mtyn w 2015r. byty 

zagospodarowane w instalacji RIPOK (MPGK w Zabrzu) oraz w instalacji zast^pczej 

(Sortownia odpadow komunalnych i z selektywnego zbierania w Tarnowskich 

Gorach). 
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Odpady ulegajqce biodegradacji, w tym odpady zielone byty kierowane do 

kompostowni pryzmowej maj^cej status instalacji regionalnej zarz^dzanej przez 

Remondis Tarnowskie Gory Sp. z o.o. 

7. Potrzeby inwestycyjne zwigzane z gospodarowaniem odpadami. 

W 2015r. gmina Krupski Mtyn nie realizowata zadan inwestycyjnych zwiqzanych 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

8. Analiza kosztow poniesionych w zwiazku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadow komunalnych. 

Koszt poniesiony przez gmin^ na system gospodarowania odpadami komunalnymi 

(odbior, transport, zagospodarowanie odpadow komunalnych oraz prowadzenie 

PSZOK) za 2015 roku wyniost 356.962,32 zt. 

9. Liczba mieszkaricow. 

- na podstawie danych z Ewidencji Ludnosci w Krupskim Mtynie wg stanu na 

dzien 31.12.2015r. liczba osob zameldowanych w gminie Krupski Mtyn 

wyniosta: 3288 osob, 

- na podstawie ztozonych deklaracji wg stanu na dzieri 31.12.2015r. systemem 

obj^to 2777 mieszkaricow. 

Powyzsze dane w zestawieniu tabelarycznym przedstawiajq si^ nast^pujqco: 

LICZBA OS6B 2014 rok 2015 rok 

zameldowanych 3311 3288 

zadeklarowanych 2851 2830 

ROZNICA 460 458 

Liczba osob z podziatem na rodzaj zabudowy: 

Rodzaj 

zabudowy 

2014 rok 2015 rok Rodzaj 

zabudowy 
Liczba osob Udziat % Liczba osob Udziat % 

Jednorodzinna 980 34% 991 36% 

wielorodzinna 1871 66% 1786 64% 

RAZEM 2851 1 0 0 % 2777 1 0 0 % 
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Podziat nieruchomosci ze wzgledu na rodzaj prowadzonej zbiorki odpadow komunalnych: 

Rodzaj zbiorki 
2014rok 2015 rok 

Rodzaj zbiorki 
Liczba 

osob 

Liczba 

nieruchomosci 

Udziat 

% 
Liczba 

osob 

Liczba 

nieruchomosci 

Udziat 

% 

selektywna 2780 373 90% 2725 397 94% 

nieselektywna 71 40 10% 52 27 6% 

RAZEM 2851 413 100% 2777 424 100% 

10. Liczba wtascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawarii umowy, o ktorej mowa w art. 

6 ust. 1, w imieniu ktorych gmina powinna podjgc dziatania, o ktorych mowa 

w art. 6 ust 6-12 ustawy o utrzymaniu porzadku i czystosci w gminach. 

W 2015 roku nie stwierdzono zadnych nieprawidtowosci w tym zakresie. 

11. Ilosc odpadow komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Krupski Mtyn. 

Gmina Krupski Mtyn nie prowadzi badari w t y m zakresie. 

12. Ilosc odpadow zebranych na terenie Gminy Krupski Mtyn w 2015 roku. 

Rodzaj odpadu 

Masa 

[Mg] 

udziat % 

w masie 

catkowitej 

zmieszane odpady komunalne 1075,5 74,3% 

papier i tektura, opakowania z papieru 33,8 2,3% 

szkto, opakowania ze szkta 77,8 5,4% 

tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych 28,7 2,0% 

odpady wielkogabarytowe 89,2 6,2% 

odpady betonu oraz gruz betonowy 50,8 3,5% 

odpady kuchenne ulegajqce biodegradacji 90,9 6,3% 

RAZEM 1 446,7 100% 



Ilosc pozostatosci z sortowania odpadow komunalnycti przeznaczonych do 

sktadowania w 2015 roku wyniosta 306,4 Mg. 

13. Ilosc odpadow zebranych w 2015 roku z nieruchomosci zamieszkatych. 

' Rodzaj odpadu 

Masa 

[Mg] 

udziat % 

w masie 

catkowitej 

zmieszane odpady komunalne 919,1 71,6% 

papier i tektura, opakowania z papieru 32,1 2,5% 

szkto, opakowania ze szkta 74,7 5,8% 

tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych 28,2 2,2% 

odpady wielkogabarytowe 89,2 6,9% 

odpady betonu oraz gruz betonowy 50,8 3,9% 

odpady kuchenne ulegajqce biodegradacji 90,9 7,1% 

RAZEM 1 285,0 100% 

14. Osi^gni^te poziomy (obliczone na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska 

z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomow recyklingu, przygotowania do 

ponownego uzycia i odzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow 

komunalnych oraz Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 25 maja 2012r. 

w sprawie poziomow ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajqcych 

biodegradacji przekazywanych do sktadowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczenia masy tych odpadow): 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia nast^pujqcych 

frakcji odpadow komunalnych: papieru, szkta, metali, tworzyw sztucznych: 

24,98 % - za 2015r. wymagany poziom wynosi 16% 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi 

metodami innych niz niebezpieczne odpadow budowlanych i rozbiorkowych: 

100 % - za 2015r. wymagany poziom wynosi 40% 

- poziom redukcji masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji 

kierowanych do sktadowania: 44,88 % - za 2015r. poziom ograniczenia masy 

odpadow przekazanych do sktadowania wynosi 50% 

Gmina Krupski Mtyn w 2015 roku osiqgn^ta wszystkie wymagane ustawowo 

poziomy. 
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15. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbieraj^ce odpady komunalne od 

wtascicieli nieruchomosci z terenu Gminy Krupski Mtyn zmieszanych odpadow 

komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostatosci z sortowania odpadow 

komunalnych przeznaczonych do sktadowania: 

a) zmieszane odpady komunalne: 

- REMONDIS Tarnowskie Gory Sp. z o.o. Sortownia odpadow 

komunalnych i z selektywnego zbierania znajdujqca si^ na terenie 

Sktadowiska Odpadow ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Gory, 

- Miejskie Przedsi^biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu 

Zaktad Segregacji i Kompostowni ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze, 

b) odpady zielone: 

REMONDIS Tarnowskie Gory Sp. z o.o. Kompostownia odpadow znajdujqca si^ na 

terenie Sktadowiska Odpadow ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Gory 

c) pozostatosci z sortowania odpadow komunalnych: 

REMONDIS Tarnowskie Gory Sp. z o.o. Sktadowisko Odpadow Komunalnych 

ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Gory. 

16. Dziatania majqce na celu polepszenie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi: 

a) weryfikacja deklaracji - podjQto dziatania wobec wtascicieli nieruchomosci majqce 

na celu weryfikacja ztozonych deklaracji pod wzgl^dem liczby osob. 

b) likwidacja dzikich wysypisk - Gmina Krupski Mtyn na swoim terenie odnotowata 

3 dzikie wysypiska, ktore zostaty zlikwidowane przez stuzby gminne w ramach 

funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Z dwoch lokalizacji 

dzikich wysypisk usuniqto odpady biodegradowalne, a z jednej lokalizacji odpady 

wielkogabarytowe. 

17. Podsumowanie i wnioski. 

Na podstawie zebranych danych mozna jednoznacznie stwierdzic, ze system 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krupski Mtyn dziata zgodnie 

z obowiqzujqcymi przepisami. Gmina Krupski Mtyn osiqgn^ta wymagany ustawowo 

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkta odebranych z terenu gminy i odnotowuje si^ tendencj^ 

wzrostow^ - w stosunku do roku poprzedniego o 3,98 %. W 2015 roku zebrane 

zmieszane odpady komunalne w catosci byty poddane innym niz sktadowanie 

procesom przetwarzania, co jest wyrazem realizacji fundamentalnej zasady nowego 

systemu gospodarki odpadami. 

Na terenie gminy 94% wtascicieli nieruchomosci zamieszkatych prowadzi 

zbiork^ odpadow komunalnych w sposob selektywny, co stanowi 4 % wzrost 

w stosunku do roku poprzedniego. Mozna wi^c stwierdzic, iz selektywna zbiorka 

odpadow komunalnych na terenie gminy staje si^ coraz bardziej popularna, a liczba 

mieszkaricow prowadzqca selektywny zbiork^ odpadow jest zadawalajqca. 
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DIa osiqgniQcia jeszcze lepszych wynikow w kolejnych latach nalezy podjqc dziatania 

informacyjno-edukacyjne wsrod mieszkaricow, majgce na celu zach^cenie tych 

mieszkaricow, ktorzy do tej pory nie zadeklarowali selektywnej zbiorki odpadow, do 

zmiany sposobu zagospodarowania odpadow. 

Reasumujgc, sporzqdzona analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 

2015 rok wskazuje na sprawnie funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Krupski Mtyn. 

Opracowafa: 

Sabina Budziatowska 

Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Gmina Krupski Mfyn 
StefanH^^. 

Za8t«pcaW6jtaGnuny 
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