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1. Wprowadzenie 

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

porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) „Gminy dokonują corocznej analizy 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.” Analiza ta ma 

zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z 

sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli 

nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości 

odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania przeznaczonych 

do składowania. Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Działoszyce od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Zgodnie z Art.9tb na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na 

koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą w szczególności: 

1)możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz  

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania; 

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
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3)koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych; 

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 zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy 

oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania  

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania. 

 

 W analizie wykorzystano źródła: 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji     ( 

Dz.U. z 2017 r., poz. 2412 ) 

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 2167) 

2. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Działoszyce w 2019 r. 

 
 

   Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany był 

przez Gminę Działoszyce. W myśl ustawy o odpadach, odpady komunalne zostały 

zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, a także odpady, które ze względu na swój charakter lub skład są 

podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

   Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na terenach 

nieruchomości niezamieszkałych, m.in. w budynkach użyteczności publicznej czy obiektach, 

w których prowadzona jest działalność gospodarcza. 

   W 2019 roku w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości wpisanych było 6 podmiotów. 
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   Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Działoszyce odbywało się na 

podstawie rozwiązań organizacyjnych i technicznych określonych w ustawie z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Działoszyce, przyjętym uchwałą Nr XXXI/157/2012 Rady 

Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012 r. oraz innymi aktami prawa miejscowego. 

Wykaz uchwał w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera tabela nr 1. 

 

Tabela 1 Wykaz uchwał z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

L.p. Uchwały Rady Miejskiej w Działoszycach 

1 XXX/ 157/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012 r. w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Działoszyce 

2 XXXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 11 lipiec 2013 r. w 

sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

3 XXXI/159/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 12 grudnia 2012 r. w 

sprawie sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

4 V/23/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach  z dnia 10.01.2019 r.  w sprawie 

ustalenia metody ustalania opłaty oraz wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Działoszyce 

5 Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 10.01.2019 r w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz 

właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe i 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 

 

 

 

 

     Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

do obowiązków właścicieli nieruchomości należy m.in. wyposażenie nieruchomości w 

pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie 

technicznym i sanitarnym. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Gmina Działoszyce dostarcza pojemniki na odpady zmieszane i worki do selektywnej zbiórki 

odpadów do: budynków jednorodzinnych, nieruchomości  niezamieszkałych, natomiast 

budynki wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej wyposaża w pojemniki na odpady 

zmieszane  i pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
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     W ramach gminnego systemu, z gospodarstw domowych odbierane były następujące 

rodzaje odpadów: 

1) Bezpośrednio z nieruchomości jednorodzinnych z częstotliwością jeden raz w miesiącu: 

a) odpady zmieszane  

b) odpady zbierane w sposób selektywny następujących frakcji: 

         - makulatura i tekstylia- worek niebieski, 

        - tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - worek żółty, 

          - szkło i opakowania szklane  – worek zielony, 

         - odpady ulegające biodegradacji- worek brązowy, 

         - popiół- worek szary. 

  2) Bezpośrednio z nieruchomości wielorodzinnych z częstotliwością dwa razy w miesiącu: 

a)    odpady zmieszane  

b) odpady zbierane w sposób selektywny następujących frakcji: 

         - makulatura i tekstylia- worek niebieski, 

        - tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe - worek żółty, 

          - szkło i opakowania szklane kolorowe – worek różowy, 

         - szkło i opakowania szklane bezbarwne – worek biały, 

         - odpady ulegające biodegradacji- worek zielony. 

3) w systemie obwoźnych zbiórek z częstotliwością jeden raz na 6 miesięcy:- 

  - odpady wielkogabarytowe ( np. meble) 

 - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

- chemikalia, zużyte oleje i smary, akumulatory, opony. 

4) w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Działoszycach ul. 

Skalbmierska 17 przyjmowane były: 

- zużyte baterie, 

- chemikalia i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, 

- odpady zielone, 

- popiół. 
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Usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta i gminy Działoszyce świadczyła firma 

,,Ekom” Maciejczyk Sp. J. , ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny.  

W 2019 r. obowiązywały uchwalone  Uchwałą NR V/23/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach 

z dnia 10.01.2019 r. stawki opłaty miesięczne za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

jednego mieszkańca wynosiły: 

a) w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny: 

 16,00 zł brutto w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez 1 osobę, 

 17,00 zł brutto w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez 2 osoby, 

 14,00 zł brutto w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez 3 osoby, 

 12,00 zł brutto w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez 4 osoby, 

 11,00 zł brutto w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez 5 osób i więcej, 

b) w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób zmieszany: 

 32,00 zł brutto w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez 1 osobę, 

 34,00 zł brutto w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez 2 osoby, 

 28,00 zł brutto w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez 3 osoby, 

 24,00 zł brutto w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez 4 osoby, 

 22,00 zł brutto w przypadku gospodarstw domowych zamieszkałych przez 5 osób i więcej, 

 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata wynosiła 26 zł miesięcznie za odpady 

selektywne za pojemnik o pojemności 120 l i 42 zł miesięcznie za odpady zmieszane za 

pojemnik o pojemności 120 l. 

 

3. 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 zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych wyłącznie do regionalnych instalacji do przekazywania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z zasadą  określoną w ustawie o odpadach, nakazuje się również, aby zmieszane 

odpady komunalne, odpady zielone pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz 

pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o 
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ile przeznaczone są do składowania, były przetwarzane na terenie regionu gospodarki 

odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone. 

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 

wykonania ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” 2016-2022 w 

regionie 3, do którego należy Gmina Działoszyce, znajduje się jedna instalacja o statusie 

regionalnej instalacji tj. Regionalna Instalacja przetwarzania odpadów komunalnych we 

Włoszczowie ul. Przedborska, 29-100 Włoszczowa. 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady powinny być w 

pierwszej kolejności poddane odzyskowi, a składowane powinny być wyłącznie te odpady, 

których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. Ponadto zgodnie z art. 105 ust. 1 

ww. ustawy odpady przed ich umieszczeniem na składowisku poddaje się procesowi 

przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego lub biologicznego, w celu m.in. 

ograniczenia zagrożenia dla ludzi i środowiska, a także objętości składowanych odpadów. 

     W związku z powyższym w roku 2019 większość zmieszanych odpadów komunalnych w 

ilości 449,92 Mg był przekazywany do przetworzenia do Regionalnej Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych we Włoszczowie. Pozostała ilość odpadów tj. 90,56 Mg została 

przekazana do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie oraz 

10,540 Mg do instalacji Remondis Kraków Sp. z o.o. w Krakowie. Łącznie przekazano 551,02 

Mg odpadów zmieszanych. 

 

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi.  

 

   Bieżące potrzeby inwestycyjne związane są z ponoszeniem kosztów obowiązku utrzymania 

i prowadzenia PSZOK. 

 

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

   W 2019 roku koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, w tym koszty związane z funkcjonowaniem 

PSZOK i obsługą administracyjną wynosiły: 

1. Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych – 683989,92 zł  

 

2. Koszty wynagrodzenia pracowników związanych z obsługą systemu, - 50647,89  
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Łączne koszty funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów  komunalnych 

wyniosły 734637,81 zł. 

 

6. Liczba mieszkańców 

Liczba zameldowanych mieszkańców gminy Działoszyce na podstawie ewidencji ludności 

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła- 4951 osoby ( liczba mieszkańców 

miasta- 868 osób, liczba mieszkańców wsi 4083 osoby). 

Liczba osób zamieszkałych ( objętych systemem) wynikająca ze złożonych deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 

grudnia 2019 r. – 4123 osoby. 

Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych a zamieszkałych wynika m. in. z pobytu 

mieszkańców za granicą, w innej miejscowości poza terenem gminy czy na studiach. 

 

7. Liczba właścicieli nieruchomości , którzy nie złożyli deklaracji. 

Gmina Działoszyce na bieżąco kierowała wezwania do właścicieli nieruchomości , którzy 

nie złożyli w terminie deklaracji.  

 

8. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2019 r. 

Mieszkańcy gminy Działoszyce zagospodarowali część odpadów komunalnych we 

własnym zakresie np. papier, tekturę i drewno, w tym opakowania z drewna- jako opał, 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji- w przydomowych kompostownikach lub 

pokarm dla zwierząt. W związku z powyższym, gmina nie dysponuje danymi dotyczącymi 

ilości wytwarzanych odpadów tylko odebranych. 

W poniższej tabeli przedstawiono masę poszczególnych odpadów komunalnych 

odebranych z terenu gminy Działoszyce  w 2019 r.: 
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II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH 

Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 

a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji5) 

Nazwa i adres 

instalacji6), do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne  

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych
7) 

Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych7) 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych8) 

[Mg] 

Sposób zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych9) 

Instalacja do mechaniczno 

-biologicznego 
przetwarzania 

zmieszanych odpadów 

komunalnych Włoszczowa  
,,Kępny Ług”      ul. 

Przedborska      29-100 

Włoszczowa 

 

 

20 03 01 
Niesegregowane odpady 

komunalne 
244,100 R12 

Sortownia odpadów 

Selektywnie 

Zebranych Tadeusz 

Cieślak P.P.H.U. 

,,TAMAX’’ 

ul. Sportowa 2 

28-340 Sędziszów 

 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
1,600 R 12 

EKOMBUD, 

SKOWRONEK, 

GAZDA SP.J. 

Ul. Partyzantów 24 

D, 32-700 

BOCHNIA 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
5,690 R 12 

PRT RADOMSKO 

Ul. Geodetów 8, 97-

500 Radomsko 

15 01 02  
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
3,080 R3 

Zakład Uzdatniania 

stłuczki szklanej  

Pełkinie 136A,  

37-511 Wólka 

Pełkińska 

 

15 01 07 Opakowania ze szkła 7,520 R 5 

 

DSS Recykling  Sp. 

z o.o. 

ul. Magazynowa 1, 

42-350 Dąbrowa 

Górnicza 

15 01 07 Opakowania ze szkła 8,800 R 5 

Instalacja do 

mechaniczno-

biologicznego 

przetwarzania 

zmieszanych 

odpadów 

komunalnych 

15 01 07  Opakowania ze szkła 3,480 R5 

Sortownia odpadów  

AMOS Glass 

Recykling Marek 

Adamczyk  

15 01 07 Opakowania ze szkła 41,860 R5 
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Nieslabin  

ul. Szkolna 8 

63-100 Śrem 

 

Krynicki Recykling 

Sp z o.o. 

Ul. Iwaszkiewicza 

48/23 10-089 

Olsztyn 

 

 

15 01 07 Opakowania ze szkła 18,725 R5  

F.H.U.ANSTAL 

Czuszów 146, 32-

112 Klimontów 

15 01 04 Opakowania z metali 1,970 R 4 

Instalacja do 

składowania 

odpadów Żębocin  

,,Ekom Maciejczyk 

Sp J.  

Żębocin, 32-100 

Zębocin 

 

17 01 07 

Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione 

4,860 R 5 

Składowisko 

odpadów 

komunalnych w 

Potoku Małym 

28-300 Jędrzejów 

Potok Mały, 28-300 

Jędrzejów 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
9,560 D 5 

Składowisko 

odpadów 

komunalnych 

Przededworze 

26-020 Chmielnik 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
9,600 D 5 

Biosystem S.A. 

Zakład przetwarzania 

zużytego sprzętu 

elektrycznego i 

elektronicznego 

Ul. Fabryczna 5,  

32-540 Bolęcin     

 

20 01 23 
Urządzenia zawierające 

freony 
0,928 R12 

Biosystem S.A. 

Zakład przetwarzania 

zużytego sprzętu 

elektrycznego i 

elektronicznego     

Ul. Fabryczna 5,  

32-540 Bolęcin     

 

20 01 35 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 

2001 21 i 20 01 

23 zawierające substancje 

niebezpieczne 

1,920 R12 

Biosystem S.A. 

Zakład przetwarzania 

zużytego sprzętu 

elektrycznego i 

elektronicznego     

Ul. Fabryczna 5,  

32-540 Bolęcin     

 

 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

1,088 R 12 
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Biosystem S.A. 

Zakład przetwarzania 

zużytego sprzętu 

elektrycznego i 

elektronicznego     

Ul. Fabryczna 5,  

32-540 Bolęcin     

 

 

20 01 21 

Lampy fluorescencyjne i 

inne odpady zawierające 

rtęć 

0,024 R12 

Składowisko 

odpadów 

komunalnych w 

Potoku Małym  

Potok Mały, 28-300 

Jęęrzejów 

 

20 03 99 

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

7,620 D5  

SUMA 378,025  

 

Ilość odpadów komunalnych odebranych w 2019 r. z Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych: 

 

 

L.p. 

 

 

Kod odpadu 

 

 

Rodzaj odpadu 

Masa 

odebranych 

odpadów 

(Mg) 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

1 15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
0,050 R12 

2 
20 03 99 

Odpady komunalne 

nie wymienione w 

innych podgrupach 

7,620 D5 

3 20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
0,450 R13 

4 20 03 03 Opakowania ze szkła 0,200 R5 

Razem    

8,320 

 

 

 

Firma świadcząca usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Działoszyce całość 

odpadów niesegregowanych komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów 

przeznaczonych do składowania oraz odpadów zielonych ma obowiązek wywozić do 

Regionalnej Instalacji Przetwarzania odpadów Komunalnych we Włoszczowie zgodnie z 

Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego. Surowce 
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wtórne zebrane przez firmę od wszystkich wytwórców odpadów przekazywane są do 

wybranych podmiotów i poddawane recyklingowi. 

9. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę 

Działoszyce w 2019 roku. 

 

Zapisy art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, obligują gminy do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Przedmiotowe 

poziomy recyklingu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Zgodnie z tym rozporządzeniem w 2019 r. : 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia powinien osiągnąć nie mniej 

niż 40% 

 

Osiągnięty przez Gminę Działoszyce poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2019 r. wynosi 50,34% 

 

 

10.Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu 

gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z 

sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania.  

 

 

W 2019 r nie przeznaczono odpadów komunalnych do składowania. 

 

 

Podsumowanie 

 

Roczna analiza stanu gospodarki na terenie Gminy Działoszyce wykazuje, że system 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Działoszyce funkcjonuje prawidłowo. 

System funkcjonuje w oparciu o ustawowe akty prawne oraz akty prawa miejscowego. 

Wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych gminy Działoszyce zostali objęci 
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systemem gospodarowania odpadami, prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, osiągane 

są wymagane poziomy recyklingu, odpady zagospodarowane są zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami określoną w ustawie o odpadach i przyjętą w Planie Gospodarki 

Odpadami dla województwa świętokrzyskiego na lata 2016-2022 ( Uchwała Sejmiku 

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2016 r.). 

Ważnym zadaniem dla Gminy Działoszyce jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w 

zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych 

odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


