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I. Podstawa prawna analizy 

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

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888) 

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. 

II. Wprowadzenie 

 W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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).  

Wśród podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego 

przez Burmistrza Niemodlina na dzień 31.12.2019 r. znajdowały się:  

1. Remondis Opole Sp. z o.o., Al. Przyjaźni nr 9, 45-573 Opole, 

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 

nr 32, 48-303 Nysa, 

3. Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy Sp. z o.o., 

ul. Przemysłowa nr 1, 48-200 Prudnik, 

4. Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór nr 169,               

42-202 Częstochowa, 

5. Remondis Gliwice Sp. z o.o., ul. Kaszubska nr 2, 44-100 Gliwice, 

6. BIKER Elżbieta Olszewska. Usługi transportowe. Wywóz nieczystości 

płynnych i stałych, Lipno nr 33, 49-130 Tułowice, 

7. Zakład  Oczyszczania  Miasta Zbigniew Strach, Korzonek 98, 42-274 

Konopiska, 

8. MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. k., 

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

9. Biosystem S.A., ul. Wodna nr 4, 30-556 Kraków, 

10. P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o., ul. Świętego Jerzego nr 1A, 50-518 Wrocław, 

11. FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha nr 10, 41-800 Zabrze, 

12. ALBA Ekoplus Sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, 
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13. Firma Handlowo-Usługowa KOP.COM Aneta Otręba, Jaczowice nr 5,                        

49-100 Niemodlin, 

14. ALBA Południe Polska Sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa 

Górnicza, 

15. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 

nr 94A, 26-008 Górno. 

 

III. Liczba mieszkańców gminy Niemodlin 

Stan osób zameldowanych w gminie Niemodlin na dzień 31.12.2019 roku  

(dane z Referatu Spraw Obywatelskich) wynosił: 

Ogółem – 12 700 osób 

Miasto – 5 953 osoby 

Wieś – 6 747 osób 

Na koniec 2019 r. zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika, że faktycznie zamieszkujących gminę 

Niemodlin było: 

Ogółem – 10 552 osoby  

Miasto – 5 002 osoby 

Wieś – 5 500 osób 

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. 

 

IV. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

Mieszkańcy za odbiór i zagospodarowanie odpadów wnoszą do Gminy comiesięczne 

opłaty, określone w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty jest zależna od ilości osób zamieszkujących 

przedmiotową nieruchomość oraz wyboru segregacji lub braku segregacji odpadów 

komunalnych.  

Liczba aktywnych kart opłat na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 2776, z czego 99 nie 

miało zadeklarowanych mieszkańców. 

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami do dnia 31.12.2019 r. aż 2684 gospodarstwa 

zdecydowało się zbierać odpady komunalne w sposób selektywny. Stanowi to 96,7%   

gospodarstw   posiadających   aktywną   kartę   opłat.   Natomiast   jedynie  92  gospodarstwa, 
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nie segregowały odpadów komunalnych. Stanowi to 3.3% gospodarstw posiadających 

aktywną kartę opłat. 

W 2019 r. nie została przeprowadzona kontrola porównawcza, dotycząca zużycia 

wody w nieruchomościach wykazanych w deklaracjach jako niezamieszkałe.  

V. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych  do składowania 

 

Do dnia 6 września 2019 r. ww. odpady zgodnie z Wojewódzkim Planem 

Gospodarki Odpadami przekazywane były do Regionalnego Centrum Gospodarki 

Odpadami - Nysa w Domaszkowicach. Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) z dniem 6 września 2019 r. został zniesiony podział 

województw na regiony gospodarki odpadami, a regionalne instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych stały się instalacjami komunalnymi. Odpady pochodzące z terenu 

gminy Niemodlin przekazywane są do instalacji komunalnych spełniających wymagania 

dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i posiadają wymagane 

decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów.   

Lista instalacji komunalnych zamieszczana jest przez Marszałka Województwa 

Opolskiego w Biuletynie Informacji Publicznej,  zgodnie z  art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.). 

Na terenie gminy Niemodlin nie istnieje żadna instalacja przetwarzania odpadów 

komunalnych. 

 

VI. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

W 2019 r. od mieszkańców gminy Niemodlin odebrano odpady zmieszane 

o kodzie 20 03 01, w ilości 1466,6800 Mg. Dodatkowo odebrano oraz zebrano w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bioodpady w ilości 549,5200 Mg. 

W 2019 r. masa pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych 

i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych wynosiła łącznie 750,4800 Mg. 

Poniżej zamieszczono tabele prezentujące rodzaj, masę i sposób 

zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Niemodlin, 

sporządzone na podstawie rocznego sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r. 
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Informacja o odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji 
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Informacja o odpadach komunalnych ulegających biodegradacji 

 

 

Informacja o sposobie zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych w Punkcie 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
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VII. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Niemodlin 

 

Ilość i rodzaj odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Niemodlin 

w 2019 roku prezentuje poniższa tabela, sporządzona na podstawie rocznego sprawozdania 

Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

za 2019 r. 

Ilość i rodzaj odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych na terenie gminy Niemodlin w 2019 roku prezentuje poniższa 

tabela, sporządzona na podstawie rocznego sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 r.  
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Ilość i rodzaj odpadów komunalnych zebranych przez podmioty zbierające 

odpady od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Niemodlin w 2019 

roku prezentuje poniższa tabela, sporządzona na podstawie rocznego sprawozdania 

Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 

rok.  

 

VIII. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarką odpadami komunalnymi  

na terenie gminy Niemodlin 

W 2019 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych  

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

 

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

zagospodarowania odpadów komunalnych 

 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 2019 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.  

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych skierowanych do składowania 

w 2019 r. wyniósł 0,00 %.         

2) osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 

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

w 2019 roku w wysokości co najmniej 40 % wagowo. 

 

Osiągnięty poziom i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

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

 oraz zebranych z terenu gminy Niemodlin w 2019 roku wyniósł 40,15 %. 




