
                                               

     

 

 

przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) 

 

 

 

 

 

 



Chęciny, dnia 02 kwietnia 2015 roku 

 

 

I. Wstęp 

 Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Chęciny za rok 2014 została 

sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy przez obowiązujące 

w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami. 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 odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym 

celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi.  

 

II. Zagadnienia ogólne 

1. W okresie od 01.01.2014 roku do 30.06.2014 roku usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i ich zagospodarowania  realizowana była przez Firmę „EKOM” Maciejczyk 

Sp. J.   

2. Od dnia 01 lipca 2014 roku usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i ich zagospodarowania  realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Fart-Bis” 

Sp. z o. o z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 268 a. Podmiot ten został wybrany w trybie przetargu 

nieograniczonego. Umowę zawarto na okres 36 miesięcy tj. od dnia 01 lipca 2014 roku do dnia 30 czerwca 2017 

roku. 

Zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi uwzględnione zostały 

w Uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Chęcinach, a mianowicie: 

 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Chęciny, 

http://prawomiejscowe.pl/institution/19384/legalact/164788/19384
http://prawomiejscowe.pl/institution/19384/legalact/164788/19384
http://prawomiejscowe.pl/institution/19384/legalact/164833/19384


 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Funkcjonujący system obejmuje wytwórców odpadów komunalnych: 

- właścicieli nieruchomości zamieszkałych – na mocy ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. 

Głównym założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach było zmniejszenie ilości 

wytwarzanych odpadów u źródła i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.  

Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu odpadów przez właścicieli nieruchomości w określonych 

frakcjach, co ułatwia dalsze przetwarzanie odpadów. 

Frakcje odpadów gromadzonych selektywnie „u źródła” z terenu Gminy i Miasta Chęciny: 

- papier, 

- tworzywa sztuczne,  

- szkło bezbarwne, 

- szkło kolorowe, 

- odpady zielone, 

- odpady wielomateriałowe, 

- popiół. 

3. Na terenie miasta Chęciny zorganizowano Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

zlokalizowany przy ul. Aleja Partyzantów 6.  

Frakcje odpadów gromadzonych selektywnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów: 

- metal,  

- odpady budowlane i rozbiórkowe, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- baterie i akumulatory, 

- przeterminowane leki,  

http://prawomiejscowe.pl/institution/19384/legalact/164786/19384
http://prawomiejscowe.pl/institution/19384/legalact/164786/19384
http://prawomiejscowe.pl/institution/19384/legalact/164786/19384
http://prawomiejscowe.pl/institution/19384/legalact/164787/19384
http://prawomiejscowe.pl/institution/19384/legalact/164789/19384


- chemikalia, 

- odpady zielone - sezonowo 

- popiół - sezonowo 

 

4. Na terenie Gminy zorganizowano dwukrotnie mobilną zbiórkę zużytych opon oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego. Przeterminowane leki i termometry rtęciowe mieszkańcy mogli oddawać do pojemników 

znajdujących się w Ośrodku Zdrowia w Chęcinach oraz w miejscowości Wolica. Pojemniki na zużyte baterie 

znajdują się również w obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach oświatowych. 

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy i Miasta Chęciny w 2014 roku: 

 1. Ilości i rodzaje odpadów komunalnych wytworzonych i odebranych z terenu Gminy i Miasta Chęciny 

oraz sposób ich zagospodarowania i unieszkodliwiania zawarte są w rocznym sprawozdaniu za 2014 r. 

Burmistrza Gminy i Miasta w Chęcinach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

którego kopia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej analizy. 

 

  

Kod odebranych odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych odpadów komunalnych 

 [Mg] 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

572,1 

131,0 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 15,7 

20 03 99  

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

68,5 

20 02 03 
Inne odpady nie ulegające 

biodegradacji 
218,3 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

129,4 



17 01 03 

 

Odpady innych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia 

20,1 

15 01 06  
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
26,8 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
176,3 

15 01 07 Opakowania ze szkła 133,4 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 2,2 

15 01 04 Opakowania z metalu 2,5 

16 01 03 Zużyte opony 4,1 

20 01 23 * Urządzenia zawierające freony 2,7 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

4,2 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

5,9 

17 01 01  

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

12,0 

17 01 02 Gruz ceglany 73,7 

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie 40,0 

 

 2. Odpady odebrane z Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chęcinach: 

 

Kod zebranych odpadów Rodzaj zebranych odpadów 
Masa zebranych odpadów komunalnych 



komunalnych komunalnych [Mg] 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

84,8 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,0 

16 01 03 Zużyte opony 2,4 

20 03 99  

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 

podgrupach 

63,6 

20 01 28 

Farby, tusze, farby drukarskie, 

kleje, lepiszcze i żywice inne 

niż wymienione 

w 20 01 27 

0,2 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

0,7 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

2,8 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,5 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 3,6 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
5,9 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
2,1 

15 01 07 Opakowania ze szkła 3,3 



 

 

 

 

3. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości odpadów ulegających 

biodegradacji. 

    Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2014 poziom masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji zeskładowanych wynosi 7,55 %.  

W związku z powyższym: 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w roku 2014 został osiągnięty. 

    Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji 

odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Gmina Chęciny osiągnęła w 2014 roku 31,00 % poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczony łącznie 

dla wszystkich podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgonie z rozporządzeniem poziom 

recyklingu na 2014 r.  wynosi 14 %, wobec powyższego Gmina Chęciny osiągając wynik 31,00 % wywiązała 

się z obowiązku narzuconego przedmiotowym Rozporządzeniem. 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych[%] za 2014 rok wynosi 79,03 %. Wymagany zgodnie 

z rozporządzeniem poziom recyklingu w 2014 r.  wynosi 38 %, wobec powyższego Gmina Chęciny osiągając 

wynik 79,03 % wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym Rozporządzeniem. 

 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 Na terenie Gminy Chęciny nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie 

odpady zgodnie z umową zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Fart-Bis przekazywane były do 

instalacji mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej 

w Promniku. 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 



Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają przede wszystkim rozbudowy selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności zakupu pojemników do segregacji odpadów komunalnych. 

Inwestycja ta umożliwiłaby podniesienie poziomu segregacji „u źródła”, a tym samym przyczyniłaby się do 

osiągnięcia wyższych poziomów recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 

2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji 

odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Chęciny ustalono sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych : 

- „u źródła” – bezpośrednio na terenie nieruchomości, 

- w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości 

w GPSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów  

komunalnych. W GPSZOK zbierane są odpady komunalne wymienione w uchwale Rady Miejskiej w Chęcinach 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj.: 

1) przeterminowane leki i chemikalia,  

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

3) zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,  

4) zużyte opony,  

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

6) odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku prac niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na 

budowę,  

7) odpady zielone – sezonowo, 

8) popiół – sezonowo. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów świadczy usługi w ustalonych dniach i godzinach, tj. w środy i soboty, 

które zostały podane do publicznej wiadomości.  

 W 2014 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi. 

3. Liczba mieszkańców 

a/ liczba osób zameldowanych na dzień 31.12.2014 roku wynosiła:14.917  



b/ systemem objęto 3457 gospodarstw domowych, na dzień 31.12.2014 roku złożonych było 3078 deklaracji 

osób segregujących oraz 379 deklaracji osób niesegregujących. 

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 

dnia 31 grudnia 2014 roku: 

 Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:        784046,00 zł 

    Zaległości na dzień 31.12.2014 r.                          38759,90 zł 

    Nadpłaty na dzień 31.12.2014 r.                           6309,80 zł 

Przypisy w okresie od dnia 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.                    798702,00 zł  

Odpisy w okresie od dnia 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.                     21390,00 zł                

  

V. Koszty obsługi systemu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.: 

1. Koszty łączne: 626748,66 zł 

2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 504292,36 zł 

3. GPSZOK: 23172,99 zł 

4. Koszty administracyjne:  

W tym: 

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi: 53493,97 zł 

- szkolenia pracowników: 1946,00 zł 

- programy komputerowe i komputery: 7073,15 zł 

- prowizje z tytułu inkasa: 24793,00 zł 

- przesyłki pocztowe: 633,10 zł 

- literatura fachowa: 90,00 zł 

- delegacje: 45,00 zł 

- pozostałe materiały: (meble, drukarki, tonery, koperty) : 10107,25 zł 

- pozostałe koszty: 1101,84 zł. 

 

 



VI. Wyposażenie mieszkańców w pojemniki do segregacji 

 Firma „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Fart-Bis”, która wygrała przetarg dostarczyła 

mieszkańcom całej Gminy Chęciny worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w pięciu kolorach:   

 papier i tektura - worek niebieski,  

 tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal -  worek żółty, 

 szkło bezbarwne i kolorowe - worek zielony,  

 odpady ulegające biodegradacji - worek brązowy, 

 popiół – worek czarny.  

 

VII. Podsumowanie i wnioski. 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chęciny za 2014 rok została 

opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Analiza ta ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie 

właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, ale przede 

wszystkim dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi.  

Przedstawiona analiza obejmuje rok  2014, kiedy to system gospodarowania odpadami można podzielić na 

dwa okresy. Pierwszy okres obejmuje I i II kwartał 2014 r., w którym odpady komunalne były odbierane przez 

firmę „EKOM”. Natomiast drugi okres obejmuje III i IV kwartał kiedy to odpady komunalne wytworzone na 

terenie naszej gminy zaczął odbierać podmiot: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Fart-Bis”. Od lipca 

2013 r. właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy na 

podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umowa na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów została zawarta pomiędzy Gminą Chęciny, a podmiotem świadczącym 

usługę pod nazwą „EKOM”. Stawki opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2014 roku nie 

uległy zmianie. 

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Chęciny na kolejne lata jest dalsze uświadamianie mieszkańców 

gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągania określonych przez Unię 

Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Celem Gminy Chęciny jest również poszerzanie wiedzy 

mieszkańców dotyczącej tematyki segregacji odpadów.  

 

 

 

Sporządziła: Anna Nowaczek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


