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I. Podstawa prawna analizy. 

 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9 tb ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r.,  

poz. 1454 z późn. zm.), 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, w tym: 

a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

d) liczby mieszkańców, 

e) 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  

w/w ustawy, 

f) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

g) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. 

 

II. Wprowadzenie. 

 W okresie od 01.01.2018 r. do 31.01.2018 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wykonywany był przez firmę 

Remondis Gliwice Sp. z o.o. wybraną w trybie przetargu nieograniczonego. Od 01.02.2018 r. 

do 31.12.2018 r odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych wykonywany był przez firmę P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 

wybraną w trybie przetargu nieograniczonego. Gmina nie objęła systemem nieruchomości 

niezamieszkałych (poza niektórymi nieruchomościami gminnymi).  

Ponadto, wśród podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego 

przez Burmistrza Niemodlina znajdują się:  

1) Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole   
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2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 32,   

48-303 Nysa  

3) Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy Sp. o.o., 48-200 Prudnik, 

ul. Przemysłowa 1 

4) Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach  42-202 Częstochowa, 

ul. Bór 169 

5) ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice,  

ul. Piastowska 38 

6) Remondis Gliwice Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice 

7) BIKER Elżbieta Olszewska, Usługi transportowe. Wywóz nieczystości płynnych  

i stałych, Lipno 33,  49-130 Tułowice 

8) Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew  Strach, Korzonek 98, 42-274 Konopiska 

9) Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recykling Sp. z o.o.  

ul. Bartosza Głowackiego 4A/15, 25-368 Kielce 

10) Biosystem S.A. ul. Wodna 4, 30-556 Kraków 

11) P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 50-518 Wrocław, ul. Św. Jerzego 1a  

12) FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze. 

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

           gospodarowania odpadami komunalnymi. 

1. Liczba mieszkańców Gminy Niemodlin: 

Stan osób zameldowanych w Gminie Niemodlin na dzień 31.12.2018 roku  

(dane z Referatu Spraw Obywatelskich): 

Miasto – 6 075 osoby 

Sołectwa – 6 774 osób 

Ogółem – 12 849 osób 

Na koniec 2018 r. zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy i na terenie której powstają odpady komunalne wynika,  że faktycznie 

zamieszkujących Gminę Niemodlin jest 10 671 osób, w tym na terenie miasta – 5 061  

i na terenie sołectw – 5 610. Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in.       

z tego, że wielu uczniów i studentów pobiera naukę poza miejscem stałego 

zameldowania. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób pracujących poza 

terenem gminy lub poza granicami kraju. 
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2. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

 

Mieszkańcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów wnoszą do gminy comiesięczne 

opłaty określone w składanych deklaracjach, obliczone w zależności od ilości osób 

zamieszkujących nieruchomość oraz sposobu segregacji odpadów. 

• Liczba zebranych deklaracji (stan na dzień 31.12.2018 r.): 2706, z czego 74 to tzw. 

deklaracje zerowe, czyli miejsca niezamieszkałe oraz zmieniające właściciela  

w okresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

• Liczba deklaracji, w których mieszkańcy zdecydowali się zbierać odpady komunalne 

w sposób selektywny: 2513, tj. 93 % ogółu złożonych deklaracji. 

• Liczba deklaracji, w których mieszkańcy zdecydowali się nie segregować odpadów  

komunalnych: 193, tj. 7 % ogółu złożonych deklaracji.  

 

W 2018 r. została przeprowadzona kontrola porównawcza, dotycząca zużycia wody w 

nieruchomościach wykazanych w deklaracjach jako niezamieszkałe. Kontrola 

dotyczyła 78 kart. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości, które skutkowałyby koniecznością wydania decyzji wymiarowej. 

 

3. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych  

do składowania.  

 

Zmieszane odpady o kodzie 20 03 01 poddawane są procesom mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). Odpady ulegające biodegradacji  

o kodzie 20 02 01  poddane zostały kompostowaniu. Na terenie Gminy Niemodlin    

nie istnieje instalacja przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady te, zgodnie  

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami przekazywane są do Regionalnego 

Centrum Gospodarki Odpadami - Nysa w Domaszkowicach. 

 

4. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych z terenu 

gminy. 

 

Rodzaj, masę i sposób zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu 

Gminy Niemodlin prezentuje poniższa tabela, sporządzona na podstawie rocznego 

sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2018 r. 
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Kod 

odpadów6) 

Rodzaj 

odpadów6) 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych 

przekazanych 

do zagospodarowania7) 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych odpadów 

komunalnych10) 

Nazwa instalacji,  

do której zostały 

przekazane odpady 

komunalne  

Adres instalacji11) 

20 03 01 
Zmieszane odpady 

komunalne 1.822,540 

R12/D8 
z czego powstało: 

 
15 01 01 – 1,7131 Mg – R3 

wysortowane frakcje 

materiałowe przekazane  

do odzysku i recyklingu 

 

15 01 02 – 3,0702 Mg – R3 

wysortowane frakcje 

materiałowe przekazane  

do odzysku i recyklingu 

 

15 01 04 – 5,1356 Mg – R4 

wysortowane frakcje 

materiałowe przekazane  

do odzysku i recyklingu 

 

15 01 05 – 0,086 Mg – R5 

wysortowane frakcje 

materiałowe przekazane  

do odzysku i recyklingu 

 

15 01 07 – 8,3389 Mg – R5 

wysortowane frakcje 

materiałowe przekazane  

do odzysku i recyklingu 

 

19 05 99 – 965,6822 Mg – R12 

odpady po MBP, spełniające 

wymagania rozporządzenia  

o MBP, stabilizat 

 

19 12 10 – 347,9233 Mg – R1 

wyprodukowane paliwo RDF 

 

19 12 12 – 490,2373 Mg – D5 

odpady po MBP, frakcja 

nadsitowa powyżej 80 mm 

 

20 01 36 – 0,3534 Mg – R12 

wysortowane frakcje 

materiałowe przekazane  

do odzysku i recyklingu 

Regionalne Centrum 

Gospodarki Odpadami 

Nysa Domaszkowice 156 

48-303 Nysa 

  

zarządzający: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej 

EKOM Sp. z o.o., 

ul. Piłsudskiego 32 

48-303 Nysa 

instalacja mechaniczno-

biologicznego przetwarzania 

odpadów  

Regionalne Centrum 

Gospodarki Odpadami 

Nysa 

 Domaszkowice 156 

48-303 Nysa  

 

 

5. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Niemodlin. 

 

Ilość i rodzaj odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Niemodlin  

w 2018 roku prezentuje poniższa tabela, sporządzona na podstawie rocznego 

sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2018 r. 

Kod odpadów6) Rodzaj odpadów6) Masa odebranych odpadów komunalnych7) [Mg] 

20 03 01 
Nie segregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 1.822,540 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 194,790 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31  0,130 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  84,760 

15 01 07 Opakowania ze szkła 165,460 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 82,835 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje zbierane     

w sposób selektywny - popiół 9,500 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 548,240 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 21,100 



 

7 
 

 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 106,200 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórki i remontów 20,800 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

8,900 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów  

i demontażu inne niż wymienione  

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
83,410 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 1,660 

SUMA 3.150,325 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych  
3.037,215 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych  113,110 

 

I. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH 

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH15) 

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego 

utworzonych samodzielnie przez gminę utworzonych wspólnie z inną gminą lub gminami 

 

1 

 

- 

a) informacja o zebranych odpadach komunalnych16) 

Adres 

punktu 
Kod odpadów6) Rodzaj odpadów6) Masa zebranych odpadów komunalnych7) [Mg] 

Punkt Selektywnego 

Zbierania Odpadów 

„PSZOK”  

w Gościejowicach 

Małych 

49-100 Niemodlin 

 

 

 

 

 

zarządzający: 

P.H.U. Komunalnik 

Sp. z o.o. 

ul. Św. Jerzego 1a 

50-518 Wrocław 

 

O/Nysa 

ul. Morcinka 66 e 

48-303 Nysa 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 19,405 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,572 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,883 

15 01 07 Opakowania ze szkła 2,160 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów  

i demontażu inne niż wymienione  

w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
0,770 

17 01 01 
Odpady z betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów 9,540 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych  

i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

0,720 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 8,010 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne  

i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
0,490 

16 01 03 Zużyte opony 0,592 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 0,030 

SUMA 43,172 

 

6. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi  

na terenie Gminy Niemodlin. 

 W 2018 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

 

7. Analiza stopnia wywiązania się z wymogów prawnych w zakresie poziomów 

zagospodarowania odpadów komunalnych. 
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 Zgodnie z Rozporządzeniem 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) oraz  Rozporządzeniem 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) , 

gminy są obowiązane: 

1) ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania w 2018 r. do nie więcej niż 40% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku 

do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

            W związku z powyższym, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych     

skierowanych do składowania w 2018 r. wyniósł 18,20 %.         

2) osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  

w 2018 roku w wysokości co najmniej 30 % wagowo. 

 

Osiągnięty poziom i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych  

z terenu Gminy Niemodlin w 2018 roku wyniósł 30,76 %. 

 

3) osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2018 

roku w wysokości co najmniej 50 % wagowo. 

 

Osiągnięty przez gminę poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych w 2018 roku wyniósł 74,36 %. 

Wniosek: Wymagane poziomy zagospodarowania odpadów komunalnych  

w 2018 roku zostały przez Gminę Niemodlin osiągnięte. 

8. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (nieruchomości zamieszkałe) 

oraz koszty obsługi systemu za okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.: 

1. plan dochodów za wywóz odpadów komunalnych – 1 310 000,00 zł., 

2. należności – 1 453 331,92 zł., 

3. wykonane dochody za wywóz odpadów komunalnych – 1 300 797,95 zł., 

4. zaległości – 162 089,61 zł., 

5. nadpłaty – 9 555,64 zł., 

6. plan wydatków na gospodarkę odpadami – 1 395 000,00 zł., 

7. zrealizowane wydatki na gospodarkę odpadami – 1 394 414,80 zł. 


