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I. Wstęp 

 

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

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z dnia 29.02.2016 r. poz. 250) gminy zobowiązane zostały do 

wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie. 

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne Gminy Zaklików 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.  

W 2016 roku  usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

i  niezamieszkałych na terenie Gminy Zaklików realizowana była przez  firmę MZK   Sp. z o.o Stalowa 

Wola ul. Komunalna 1. Firma została wyłoniona po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, a 

usługa została  zrealizowana na podstawie umowy zawartej od 01.06.2015 do 31.12. 2016r. 

 Wyposażenie nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane należy do właściciela 

nieruchomości. Worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych w sposób 

selektywny udostępnione są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z terenu gminy. 

 

II. Uwarunkowania  formalno-prawne 

 



 
 

 

 

              Prezentowana analiza obejmuje rok 2016 i została sporządzona na podstawie  sprawozdań 

( raportów) złożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

 z terenu Gminy , informacji księgowych oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty  

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi            

Przy sporządzaniu niniejszej Analizy opierano się również o dokumenty o charakterze strategicznym, 

tj.  Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 , a także ustawy i akty 

wykonawcze dotyczące problematyki gospodarki odpadami  tj.: 

-ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach / tj. 2016 r. , poz. 1987 ze zm,/ 

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazanych do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów/ Dz. U. z 2012r poz. 676/, 

-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/ 

-Rozporządzenie  Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o 

odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystości ciekłych oraz realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi / Dz. U. z 2016 r. poz. 934/ 

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów/ Dz. U. z 

2014 r. poz. 1923/ 

 

III. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

                Jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym 

przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Możliwości przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich zagospodarowaniem w 

poszczególnych instalacjach do odzysku lub unieszkodliwiania  

Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji, do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Odebrane od właścicieli nieruchomości  z terenu gminy Zaklików zmieszane 

odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania były transportowane przez Miejski Zakład Komunalnej Sp. z 

o.o. Stalowa Wola. Odpady zmieszane przekazywane były do Zakładu Segregacji i 

kompostowania Odpadów w Tarnobrzegu i Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych MZK  w Stalowej Woli .  

 IV. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 



 
 

 

 

            W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości  na 

terenie gminy od lipca   funkcjonuje   Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  z 

lokalizacją  w Zaklikowie przy ul. Targowej 2 ,  gdzie  mieszkańcy  maja  możliwość oddawania 

nieodpłatnie problemowych odpadów komunalnych.  Punkt  czynny jest w godz. od 10.00 do 18.00  

od wtorku do piątku , w soboty-  10.00 do 16.00/ poniedziałek nieczynny/. PSZOK- „ SELEKTYNKA” 

przyjmuje odpady wytworzone i dostarczone przez właścicieli   nieruchomości  położonych w 

granicach administracyjnych gminy Zaklików. W PSZOK  przyjmowane są wyłącznie odpady 

dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbieranie. Transport odpadów do w/w punktu  

właściciele nieruchomości   zapewniają i finansują we własnym zakresie. Możliwa jest usługa  

transportowa realizowana przez Gminę/ za odpłatnością/. Gmina przygotowuje się do rozbudowy 

Punktu. 

 Do PSZOK przyjmowane są  niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych: 

Lp

.  

Rodzaj odpadów komunalnych  Kod  

odpadu  

1.  Opakowania z papieru i tektury  15 01 01  

2.  Opakowania z tworzyw sztucznych  15 01 02  

3.  Żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów(z wyłączeniem pyłów z kotłów 

wymienionych w 10 01 04) 

10 01 01 

4.  Opakowania z metali  15 01 04  

5.  Opakowania wielomateriałowe  15 01 05  

6.  Opakowania ze szkła  15 01 07  

7.  Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone  

15 01 10*  

8.  Zużyte opony  16 01 03  

9.  Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów  17 01 01  

10.  Gruz ceglany  17 01 02  

11.  Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia  17 01 03  

12.  Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06* 

- zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

zawierające substancje niebezpieczne  

17 01 07  



 
 

 

 

13.  Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01* - materiały 

izolacyjne zawierające azbest i 17 06 03* - inne materiały izolacyjne 

zawierające substancje niebezpieczne  

17 06 04  

14.  Papier i tektura  20 01 01  

15.  Szkło  20 01 02  

16.  Odzież  20 01 10  

17.  Tekstylia  20 01 11  

18.  Rozpuszczalniki  20 01 13*  

19.  Kwasy  20 01 14*  

20.  Alkalia  20 01 15*  

21.  Odczynniki fotograficzne  20 01 17*  

22.  Środki ochrony roślin  20 01 19*  

23.  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć  20 01 21*  

24.  Urządzenia zawierające freony  20 01 23*  

25.  Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne  20 01 26*  

26.  Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające 

substancje niebezpieczne  

20 01 27*  

27.  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne  20 01 29*  

28.  Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi 

w 16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe, 16 06 02* - baterie i 

akumulatory niklowo-kadmowe lub 16 06 03* - baterie zawierające rtęć 

oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie  

20 01 33*  

29.  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21* i 20 01 23* zawierające niebezpieczne składniki  

20 01 35*  

30.  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 

01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*  

20 01 36  

31.  Tworzywa sztuczne  20 01 39  

32.  Odpady ulegające biodegradacji  20 02 01  

33.  Odpady wielkogabarytowe  20 03 07  

   

* oznaczenie odpadów niebezpiecznych  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Odpady zebrane w PSZOK 

Kod odpadu Rodzaj zebranych odpadów Masa [kg] 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

3600 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21*, 20 

01 23* i 20 01 35* 

590 

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21*, 20 

01 23*  

1890 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 10540 

15 01 01 Opakowania z papieru i 

tektury 

1840 

20 01 23* Urządzenia zawierające 

freony 

490 

19 12 02 Metale żelazne 11180 

Razem: 30130 

 

 

W roku 2016r pojemniki na zużyte baterie znajdowały  się jak w roku ubiegłym w obiektach 

użyteczności publicznej tj.w placówkach oświatowych i sklepach na terenie gminy oraz  w 

Referacie Gospodarki Komunalnej w Zaklikowie ul. Targowa 2 

Zbierane również były przeterminowane leki w aptece: 

„Arnica „ul. Zachodnia , 37-470 Zaklików 

Łączna ilość zebranych lekarstw - to 0,105 Mg 

 



 
 

 

 

 

 

 

V. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Zaklików za   okres 

 od. 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. przedstawiają się następująco: 

 Koszt zagospodarowania odpadów wyniósł-   653 755,91  zł   

- wynagrodzenie podmiotu odbierającego i zagospodarowującego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości objętych gminnym odbiorem wyniosło za 12 miesięcy 2016 r                  

607 804,59. zł 

- na dzień 31 grudzień 2016 r. wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wyniosły 680 929, 87 , przypis należności 721 181,49zł 

nadpłaty: 5 699,60  zł , zaległości  45 951, 22 zł 

 

Zaległości wynikają  przede wszystkim z nieterminowego dokonywania wpłat , a także w 

związku z trudną sytuacją materialną osób, które złożyły Deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W roku 2016 umorzono opłatę za odbiór  odpadów komunalnych   na kwotę  -  2 549,30 zł. 

W stosunku do właścicieli nieruchomości , którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia.  Upomnienia z tytułu nie 

uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2016 otrzymało  206 

właścicieli nieruchomości 

 

 

  



 
 

 

 

VI. Liczba mieszkańców  wg ewidencji ludności w Gminie Zaklików  w 2016 : 

 

Miejscowość Ulica 

Mieszkańcy 

stali czasowi aktualni 

ANTONIÓWKA 
 117 1 118 

DĄBROWA 
 164  164 

GIELNIA 
 143 3 146 

GOLISZOWIEC 
 146 1 147 

IRENA 
 217 29 246 

JÓZEFÓW 
 65  65 

KARKÓWKA 
 195 6 201 

LIPA 
 2409 26 

2435 

ŁĄŻEK 
 88  88 

ŁYSAKÓW 
 233 1 234 

ŁYSAKÓW-KOLONIA 
 132  132 

NOWE BARAKI 
 27 1 28 

STARE BARAKI 
 156 2 158 

ZAKLIKÓW 
 2990 62 

3022 

ZDZIECHOWICE DRUGIE 
 982 16 997 

ZDZIECHOWICE PIERWSZE 
 633 21 654 

 
Razem 8667 169  

 

                                

   
Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ppkt. d ustawy  u.c.p.g,  należy wziąć pod 

uwagę liczbę osób zameldowanych na terenie Gminy Zaklików oraz liczbę osób ujętych w 

deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy. Na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Zaklików 

wynosiła 8836. Natomiast liczba osób zadeklarowanych przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych wynosiła  6325  .Różnica ta najprawdopodobniej wynikała z faktu, że duża 

część osób zameldowanych na terenie Gminy ZAKLIKÓW faktycznie zamieszkuje na terenie 

innej gminy (z powodu nauki, pracy itp.) oraz przebywa lub pracuje na stałe za granicą. 

 

W związku z zapisami ustawy u.c.p.g. i podjętą przez Radę   uchwałę dotyczącą sposobu 

naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami - w deklaracji wymienia  się osoby faktycznie 

zamieszkujące daną nieruchomość. 



 
 

 

 

Liczba mieszkańców ogółem w gminie  w 2016 r. wynosiła  : 8836   
 

Systemem objęto 2247 gospodarstw. Większość właścicieli nieruchomości deklaruje 

selektywną zbiórkę odpadów ok.96% . 

Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9 tb  u.c.p.g analizie powinna zostać 

poddana również liczba właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umowy, o której mowa 

w art.  6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa 

w art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g.. W roku 2016 Gmina Zaklików  podejmowała 1 takie działanie. 

Jeżeli będzie istniało uzasadnione podejrzenie, że właściciel  nieruchomości pozbywa się 

nieczystości stałych bądź ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami, 

wszczęte będzie stosowne postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono informację , która   obrazuje udział % deklaracji w podziale 

na sposób zbierania odpadów komunalnych:      

 

 

Większość właścicieli deklaruje selektywną zbiórkę. 

 

W analizowanym roku  spośród wszystkich deklaracji   ok.4% właścicieli nieruchomości 

zadeklarowało nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych. 

 

Jednym z celów gminy jest , aby możliwie zmaksymalizować ilość  odpadów odbieranych 

selektywnie ze źródła powstawania odpadów. 

odpady zmieszane 
4% 

odpady 
segregowane 

96% 



 
 

 

 

VII.Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy  w roku 2016 i osiągnięte 

poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości odpadów 

ulegających biodegradacji 

 
 
A/masa odpadów odebranych z terenu Gminy Zaklików w 2016 r. 
 
 

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA 
MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ 

Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  

ZA 2016. ROK 

 

ADRESAT1) 
 

1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO 

2) PODKARPACKI INSPEKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 

I. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO2) 

 

 
Rodzaj gminy3): MIEJSKO-WIEJSKA 

Liczba mieszkańców gminy  

lub związku międzygminnego 

W 1995 r. 
zgodnie z danymi 

GUS 

W roku 
sprawozdawczym, 
zgodnie z danymi  
pochodzącymi z 

rejestru mieszkańców4) 
gminy (lub gmin 

należących do związku) 
według stanu na dzień 

31 grudnia roku 
objętego 

sprawozdaniem 

 

Liczba mieszkańców miasta 

 

0 3 022 

  0 



 
 

 

 

Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców 

  

 

Liczba mieszkańców miasta poniżej 50 tys. mieszkańców 

 

 3 022 

 

Liczba mieszkańców wsi 

 

8 967 5 814 

 

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 

komunalnych7) 

 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych7) 

 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnyc

h8) [Mg] 

 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych9) 

Zakład Mechaniczny 
Przetwarzania 
Odpadów 
Komunalnych MZK sp 
z o.o. 37-450 Stalowa 
Wola ul. COP 25 

20 03 01  
Niesegregowane 

/zmieszane odpady 
komunalne 

924,10  R 12 

15 01 07 Opakowania ze szkła 108,82 R 12 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
0,6 R 12 

15 01 02  
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
102,26 R 12 

Składowisko odpadów 
innych niż 
niebezpieczne i 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
1,14 D5 



 
 

 

 

obojętne MZK Sp z 
o.o. 37-450 Stalowa 

Wola ul. Komunalna 1 
20 03 03 

Odpady z oczyszczania ulic i 
placów 

5,18 D 5 

17 01 07 
Zmieszane odpady z 

betonu, gruzu ceglanego 
1,56 R 5 

P.H.U System 
Sławomir Koska 23-
200 Kraśnik ul. 
Kolejowa 14-podmiot 
posiadający 
zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

20 01 32 
Leki inne niż wymienione w 

20 01 32 
0,105 zbieranie 

SUMA 1 143,765  

 

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01 

 

 

 

Masa odebranych odpadów 
o kodzie 20 03 018) [Mg] 

 

Masa odpadów  
o kodzie 20 03 01 

poddanych 
składowaniu8) [Mg] 

 

Masa odpadów  
o kodzie 20 03 01 
poddanych innym 
niż składowanie 

procesom 
przetwarzania8)  

[Mg] 

 

 

Odebranych z obszarów 
miejskich 

 

326,071 0 

326,071 

 

 

 

 

Odebranych z obszarów 
wiejskich 

 

598,029 0 598,029 

SUMA 
924,1 

 
0 924,1 

 



 
 

 

 

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji10) 

 

 

Nazwa i adres 
instalacji6), do 
której zostały 
przekazane 

odpady 
komunalne 
ulegające 

biodegradacji 

 

 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji7) 

 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

ulegających 
biodegradacji7) 

 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji8) 
[Mg] 

 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji9) 

Kompostownia 
osadów i 
biokomponentów 
KOMWITA ul. 
Siedlanka Boczna 
2,37-300 Leżajsk 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
75,26  R 3 

Zakład Mechaniczny 
Przetwarzania 
Odpadów 
Komunalnych MZK sp 
z o.o. 37-450 Stalowa 
Wola ul. COP 25 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
18,4 

R 12 

 

SUMA 93,66  

 

d) Informacja o odpadach odebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku 
sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

 

 

Kod magazynowanych odpadów 
komunalnych7) 

 

Rodzaj magazynowanych odpadów 
komunalnych7) 

 

Masa 
magazynowanych 

odpadów  

komunalnych8) [Mg] 

 

 

 
  

SUMA  



 
 

 

 

 

 

e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych 
do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

 

 

Nazwa i adres 
instalacji6), do 
której zostały 
przekazane 

odpady 
komunalne 

 

Kod 
magazynowa-
nych odpadów 
komunalnych7) 

 

Rodzaj 
magazynowanych 

odpadów 
komunalnych7) 

 

Masa 
magazynowa-
nych odpadów 
komunalnych8) 

[Mg] 

 

Sposób 
zagospoda-

rowania 
magazyno-

wanych 
odpadów 

komunalnych9) 

 

Rok sprawo-
zdawczy, 
w którym 
odpady 
zostały 

wykazane 
jako odebrane 

 

 
 

 
    

SUMA 
 

 
 

 

III. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH 
SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

 

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

 

1 

 

Nazwa i adres 
punktu 

 

Kod zebranych 
odpadów 

komunalnych7) 

 

Rodzaj 
zebranych 
odpadów 

komunalnych7) 

 

Masa 
zebranych 
odpadów 

komunalnych8) 
[Mg] 

 

Nazwa i adres 
instalacji6), do 
której zostały 
przekazane 

odpady 
komunalne 

 

Sposób 
zagospodarowania 

zebranych 
odpadów9) 



 
 

 

 

 

Selektynka ul. 
Targowa 2,37-
470 Zaklików 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabaryt
owe 

10,54 

Zakład 
Mechaniczny 
Przetwarzania 
Odpadów 
Komunalnych MZK 
sp z o.o. 37-450 
Stalowa Wola ul 
COP 25 

R 12 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i 
tektury 

1,084 

Zakład 
Mechaniczny 
Przetwarzania 
Odpadów 
Komunalnych MZK 
sp z o.o. 37-450 
Stalowa Wola ul 
COP 25 

R 12 

20 01 35 

Zużyte 
urządzenia 

elektryczne i 
elektroniczne 

inne niż 
wymienione w 
20 01 21 i 20 

01 23 
zawierajace 

niebezpieczne 
składniki 

1,888 
Zakład 
Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i 
Elektronicznego 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Odpadami.MB 
Recycling Spółka z 
ograniczoną 
odpowiedzialności
ą ul. Czarnowska 
56,26-065 
Piekoszów. w 
Kielcach- podmiot 
posiadający 
zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

R12 

20 01 36 

Zużyte 
urządzenia 

elektryczne i 
elektroniczne 

inne nią 
wymienione w      

20 01 21 ,20 
01 23,           20 

01 35 

0,591 
R 12 

20 01 23* 
Urządzenia 
zawierające 

freon 
0,498 

R 12 

19 12 02 Metale żelazne 11,18 
Firma Retman 
Jerzy Burdzy ul. 
Przemysłowa 75, 
37-45 Stalowa 

R12 



 
 

 

 

Wola - podmiot 
posiadający 
zezwolenie na 
zbieranie odpadów 

17 01 01 

Odpady 
betonu oraz 

gruz betonowy 
z rozbiórek i 
remontów 

3,6 
Odzysk poza 
instalacja i 
urządzeniami  

R5 

SUMA 30,137  

 

a) Informacja o odpadach zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku 
sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

 

 

Kod magazynowanych odpadów 
komunalnych7) 

 

Rodzaj magazynowanych odpadów 
komunalnych7) 

 

Masa 
magazynowanych 

odpadów 
komunalnych8) [Mg] 

 

 
 

 
 

SUMA  

 

b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych 
do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji) 

 

 

Nazwa i adres 
instalacji6), 
do której 
zostały 

przekazane 
odpady 

komunalne 

 

Kod 
magazynowa-
nych odpadów 
komunalnych7) 

 

Rodzaj 
magazynowanych 

odpadów 
komunalnych7) 

 

Masa 
magazynowa-
nych odpadów 
komunalnych8) 

[Mg] 

 

Sposób 
zagospoda-

rowania 
magazyno-

wanych 
odpadów 

komunalnych9) 

 

Rok 
sprawozda-

wczy, 
w którym 
odpady 
zostały 

wykazane 
jako zebrane 



 
 

 

 

 

      

SUMA   

 

IV. INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-
BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z 
ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

 

 

Nazwa i adres instalacji, w której 
zostały wytworzone odpady  

o kodzie 19 12 12 przeznaczone do 
składowania z odebranych  

i zebranych z terenu gminy/związku 
międzygminnego odpadów 

komunalnych 

 

Masa 
odpadów 

o kodzie 19 
12 12 

przeznaczony
ch do 

składowania 
powstałych 

po 
sortowaniu 
odpadów 

selektywnie 
odebranych 
i zebranych8) 

[Mg] 

 

Masa odpadów 
o kodzie 19 12 12 
przeznaczonych 
do składowania 

powstałych po 
sortowaniu albo 

mechaniczno-
biologicznym 

przetwarzaniu 
zmieszanych 

odpadów 
komunalnych8) [Mg] 

 

 

Nazwa i adres 
składowiska, na które 
przekazano odpady 
o kodzie 19 12 12 

przeznaczone 
do składowania 

wytworzone 
z odebranych 

i zebranych z terenu 
gminy/związku 

międzygminnego 
odpadów komunalnych 

Zakład Mechaniczny Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych MZK sp z o.o. 37-450 Stalowa Wola ul. 

COP 25 
15,219 198,64 

Składowisko odpadów 
innych niż 

niebezpieczne i 
obojętne MZK sp zo.o. 
ul. Komunalna 1, 37-

450 Stalowa Wola  

SUMA 15,219 198,64 
 

 

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO 
UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

 



 
 

 

 

 

a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do 
ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu 
gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym  

 

 

Kod odpadów przygotowanych do 
ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi7) 

 

Rodzaj odpadów przygotowanych do 
ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi7) 

 

Masa odpadów 
przygotowanych 
do ponownego 

użycia i 
poddanych 

recyklingowi8) 
[Mg] 

 

15 01 07 Opakowania ze szkła 114,094 

15 01 04 Opakowania z metali   16,825 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych    65,843 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury    73,708 

19 12 02 Metale żelazne   11,18 

 

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do 
ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach 
sprawozdawczych 

 

 

Kod odpadów 
magazynowanych 

w poprzednich okresach 
sprawozdawczych i w 

bieżącym okresie 
sprawozdawczym, 
przygotowanych 

do ponownego użycia i 
poddanych recyklingowi7) 

 

Rodzaj odpadów 
magazynowanych 

w poprzednich okresach 
sprawozdawczych  

i w bieżącym okresie 
sprawozdawczym, 
przygotowanych 

do ponownego użycia i 
poddanych recyklingowi7) 

 

Masa odpadów 
magazynowanych 

w poprzednich 
okresach 

sprawozdawczych i   
w bieżącym okresie 
sprawozdawczym, 

przygotowanych do 
ponownego użycia i 

poddanych 
recyklingowi8) [Mg] 

 

Rok 
sprawozdawczy,  

w którym odpady 
zostały wykazane 

jako odebrane 
lub zebrane 



 
 

 

 

 

  
0,00 

 
 

c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła 

 

 

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych  
i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi8) [Mg] 

 

281,65  

 

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości8), 13) [Mg] 

 

1 262,402 

 

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych  
i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunalnych14) 

[%] 

 

33,36% 

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia15)  papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła [%] 

 

48,75% 

 

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi16) 

przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z 
odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie 
sprawozdawczym 

 



 
 

 

 

 

Kod odpadów przygotowanych do 
ponownego użycia, poddanych 
recyklingowi  i innym procesom 

odzysku7) 

 

Rodzaj odpadów przygotowanych 
do ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi i innym procesom 
odzysku7) 

 

Masa odpadów 
przygotowanych 

do ponownego użycia, 
poddanych recyklingowi  

i innym procesom 
odzysku8) [Mg] 

 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu , 

gruzu ceglanego 
1,56 

17 01 01  
Odpady betonu, gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 
3,60 

 

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi16), 
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z 
odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych 

 

Kod odpadów 
magazynowanych w 

poprzednich okresach 
sprawozdawczych i  
w bieżącym okresie 
sprawozdawczym, 
przygotowanych 

do ponownego użycia, 
poddanych recyklingowi i 

innym procesom odzysku7) 

 

Rodzaj odpadów magazynowanych  
w poprzednich okresach 

sprawozdawczych i   
w bieżącym okresie sprawozdawczym, 

przygotowanych do ponownego 
użycia, poddanych recyklingowi i  

innym procesom odzysku7) 

 

Masa 
odpadów 

magazynowan
ych w 

poprzednich 
okresach 

sprawozdawcz
ych i  

w bieżącym 
okresie 

sprawozdawcz
ym, 

przygotowanyc
h do 

ponownego 
użycia, 

poddanych 
recyklingowi i 

innym 
procesom 

odzysku [Mg]8) 

 

 

Rok 
sprawozdawczy,  

w którym 
odpady zostały 
wykazane jako 

odebrane 
lub zebrane 

    



 
 

 

 

 

f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych 

recyklingowi i innym procesom odzysku8) [Mg] 

 

5,16 

 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych odebranych i zebranych  

w danym okresie sprawozdawczym8), 16) [Mg] 

 

5,16 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i  odzysku innymi metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych [%] 

 

100% 

 

g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania 

 

 

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona 
w 1995 r.8), 17) - OUB1995 [Mg] 

 

421,449 

 

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych  
i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru 

gminy/związku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych 
do składowania8) - MOUBR

17) [Mg] 

 

0 



 
 

 

 

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania18)[%] 

0 

 

VI. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY 
KOMUNALNE19) 

 

2247 

 

VII. UWAGI 

 

B/ Masa zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Zaklików   

w latach 2013-2015/ Mg/ -  roku   2016 – 980,752 Mg 
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C/ Masa selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaklików w latach  

2013-2015   / Mg /   - w roku 2016 – 281,65 Mg 

 

 
 
D/Osiągnięte poziomy recyklingu przez gminę: 
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Rok 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papier, 

metal, 

tworzywa 

sztuczne, 

szkło 

Wymagany poziom min. 
10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Poziom osiągnięty przez 

Gminę Zaklików  
12,05 

 
30,01 

 
38,3 

 
41,56 48,75 

    

 

Rok 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami (%) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Inne niż 

niebezpieczne 

odpady budowlane i 

rozbiórkowe 

Wymagany poziom min. 
30 36 38 40 42 45 50 60 70 

Poziom osiągnięty 

przez Gminę  Zaklików  
100 

 
100 

 
100 

 
100 

      100     

 



 
 

 

 

Osiągnięte poziomy zostały wyliczone na podstawie wzorów zamieszczonych w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 

2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczania masy  tych odpadów. 

Należy stwierdzić, że Gmina Zaklików wywiązała się z ustawowo narzuconego obowiązku. 

                                                  PODSUMOWANIE 

           Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Zaklików za rok 2016 

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 system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 

dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 

Na podstawie zebranych danych można stwierdzić, że  

Gmina Zaklików wdrożyła i w pełni realizuje przejęte obowiązki w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi.  

 

Gmina Zaklików osiągnęła wymagane poziomy dotyczące: 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

kierowanych do składowania, 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi  

metodami innych niż niebezpieczne  odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji  

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych ,szkła . 

 

           Priorytetowym zadaniem dla Gminy Zaklików na lata następne jest dalsza rozbudowa 

systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz uświadamianie mieszkańców- 

dalsza edukacja mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania 

odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unie Europejską poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów. 

Rok 
2012 

16 lipca 

2013 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

16 lipca 

2020 

Dopuszczalny poziom masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania 

w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 

r. (%) Nie powinien przekraczać 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

Poziom osiągnięty przez 
Gminę  Zaklików 

 
77,3 

 
72,3 

 
17.1 

 
7.89 

-     

 



 
 

 

 

 

 


