
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  

ZA 2013 ROK 

GMINA KRUPSKI MŁYN 

 

WSTĘP 

 

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

i porządku w gminach 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. 

 

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE 

 

1. W Gminie Krupski Młyn zameldowanych na pobyt stały są 3342 osoby (wg USC stan 

na 31.12.2013r.). Według złożonych deklaracji (stan na 31.12.2013r.) liczba 

mieszkańców zamieszkujących  wynosi 2845, liczba złożonych deklaracji 404. 

Systemem zostały objęte wszystkie nieruchomości zamieszkałe. 

 W skład gminy wchodzą miejscowości:  

 Krupski Młyn, Kolonia Ziętek – przeważająca część to zabudowa wielorodzinna 

 Potępa wraz z  przysiółkami: Odmuchów, Żyłka Kanol – zabudowa jednorodzinna 

 

2. W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. odbiór odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Krupski Młyn odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie 

usług. Spośród 19 firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Gminy Krupski Młyn w 

I półroczu 2013r. odpady odebrały następujące firmy: 

 Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 

 Remondis Opole Sp. z o.o. 

 SITA Starol Sp. z o.o. 

 Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.  

 

3. Od 1 lipca 2013r. Gmina Krupski Młyn zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości                

i porządku w gminach  objęła wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W wyniku 

przeprowadzonego przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów podpisana 

została umowa z firmą Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Umowa została zawarta 

na okres 18 miesięcy, tj. od 01.07.2013r. do 31.12.2014r. W II półroczu 2013r. 

odpady z terenu gminy odebrały następujące firmy: 

 Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.  

 Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o. (odbiór odpadów od nieruchomości 

niezamieszkałych nie objętych systemem). 

  

4. Zorganizowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powierzono 

firmie odbierającej odpady w ramach podpisanej umowy. PSZOK został utworzony  

na terenie Składowiska Odpadów przy ul. Laryszowskiej 1 w Tarnowskich Górach. 

Ponadto, dla dyspozycji mieszkańców udostępniono miejsca zbiórki 

przeterminowanych leków: Apteka Młyńska w Krupskim Młynie, oraz ZOZ 

SAWMED w Krupskim Młynie.  Na terenie gminy w obiektach użyteczności 



publicznej znajdują się również pojemniki na zużyte baterie (odpady zbierane poza 

systemem). 

 

OCENA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH W ZAKRESIE 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

 

 

1. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych  

z terenu gminy Krupski Młyn: 

 Masa odebranych odpadów o kodzie 20 03 01 (niesegregowane, zmieszane odpady 

komunalne) 

 
Masa odebranych 

odpadów o kodzie 

20 03 01 

Masa odpadów 

poddanych 

składowaniu 

Masa odpadów 

poddanych innym niż 

składowanie procesom 

przetwarzania 

849,5 7,5 842,0 

 

 Masa odebranych odpadów zielonych 

 
Masa odebranych 

odpadów o kodzie 

20 01 08 

Sposób zagospodarowania odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

nieprzekazanych do składowania na 

składowiska odpadów 

19,5 kompostowanie 

 

 Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

 
Masa odebranych 

odpadów o kodzie 

19 12 12 

Sposób zagospodarowania odpadów 

komunalnych  

244,9 D5 

 

2. Osiągnięte poziomy: 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 16,53% 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100% 

 poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania: 1,13% 

 

3. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krupski Młyn zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania: 

 zmieszane odpady komunalne:  

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Sortownia odpadów komunalnych                     

i z selektywnego zbierania znajdująca się na terenie Składowiska Odpadów                           

ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Góry  



„Zaw-Kom” Sp. z o.o. Składowisko Odpadów ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie 

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych ul. Podmiejska 69, Opole  

EKOFOL II S.A. BYTOM Zakład Przetwarzania Odpadów ul. Wrzosowa 20a 

Pyskowice – Zaolszany 

 odpady zielone: 

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Kompostownia odpadów znajdująca się na 

terenie Składowiska Odpadów ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Góry  

 pozostałości z sortowania odpadów komunalnych: 

REMONDIS Tarnowskie Góry Sp. z o.o. Składowisko Odpadów Komunalnych             

ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Góry 

 

4. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy: gmina nie prowadzi 

takich badań. 

W oparciu o wskaźnik GUS wytwarzania odpadów komunalnych przez 1 mieszkańca 

na terenie woj. Śląskiego kształtujący się za rok 2013 na poziomie 0,334Mg/rok 

ustalono, iż szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w Gminie 

Krupski Młyn wyniosła: 1116,23Mg/rok. 

 

 

KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, 

RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

 

 

 Koszty obsługi systemu w okresie od 1.07.2013r. do 31.12.2013r. 

 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących                              

z nieruchomości zamieszkałych: 97.236,01zł 

 Koszty funkcjonowania działu obsługi gospodarki odpadami wraz z płacami: 

24.490,20zł 

 

 

POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM  

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

Gmina Krupski Młyn nie realizowała żadnych zadań inwestycyjnych związanych                                  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2013r. Inwestycje w tym zakresie nie są 

również planowane w 2014r. 

 

WNIOSKI KOŃCOWE 

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi od 

1 lipca 2013r. na terenie Gminy Krupski Młyn został wprowadzony nowy system 

gospodarki odpadami komunalnymi. Nowym systemem zostały objęte wszystkie 

nieruchomości zamieszkałe. Gmina osiągnęła wymagane ustawowo poziomy recyklingu  

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

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Osiągnięty został również poziom ograniczenia 

masy odpadów przekazanych do składowania.  

 
 

Opracowała: Sabina Budziałowska, Ref. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gmina Krupski Młyn 


