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WPROWADZENIE  

CEL PRZYGOTOWANIA ANALIZY  

 Dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Skarżysko Kościelne, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

 

PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA ANALIZY  

 Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 

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

poz. 1454 z późn. zm.), gdzie został określony wymagany zakres analizy. 

 Zakres przedmiotowej analizy częściowo pokrywa się z rocznym 

sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

sporządzanym przez gminę, na podstawie art. 9q ust. 1 i 3 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, celem jego przedłożenia wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach i Marszałkowi Województwa 

Świętokrzyskiego w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego 

dotyczy. 

 Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiotu prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wymienionego wyżej rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi sporządzono niniejszy dokument zawierający informacje na 

temat: 

 możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania; 

 potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

 koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i 

unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 

 liczbę mieszkańców; 



3 
 

 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; 

 ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

 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. 

 Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do 

dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. 

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu 

udostępnieniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy. 

 

REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Ustawy: 

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

gminach (j.t. Dz. U. z 2018 r, poz. 1454 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z 

późn. zm.). 

  

Rozporządzenia: 

 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. poz. 2167) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 1627) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.) 

 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). 
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Uchwały Rady Gminy Skarżysko Kościelne: 

 Uchwała Nr V/30/2015 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 30 marca 

2015 r. w sprawie uchwalenia „ Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie  Gminy Skarżysko Kościelne” (Regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy stanowi załącznik nr 1 do uchwały) 

 Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 23 stycznia 

2019 r. w sprawie: sposobu i zakresu świadczenie usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. 

 Uchwała Nr XX/120/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 

2016 r. w sprawie:  ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości. 

 Uchwała Nr XX/119/2016 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 22 czerwca 

2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Gminy Skarżysko Kościelne z dnia 14 stycznia 

2019 r. chwała Nr IV/23/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/173/12 z 

dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

 

ZARYS PROWADZONEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 Od 1 lipca 2013 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na 

gminy obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Dlatego też 

wszyscy mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Skarżysko Kościelne 

zostali objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 Pozostali właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne tj. nieruchomości gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza oraz budynki 

użyteczności publicznej są zobowiązani do posiadania umów na odbiór odpadów z firmą 

wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy 

Skarżysko Kościelne. 
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 Mieszkańcy gminy zostali wyposażeni w kosze o poj. 120 l i 240 l na odpady zmieszane, 

oraz worki na odpady zbierane selektywnie. 

 Odpady komunalne z terenu Gminy Skarżysko Kościelne odbierane były w postaci 

zmieszanej i selektywnej, a zbiórka selektywna zgodnie z regulaminem utrzymania 

czystości i porządku w Gminie Skarżysko Kościelne prowadzona była w następujących 

frakcjach: 

1) zmieszane odpady komunalne 

2) papier i tektura;  

3) metale;  

4) tworzywa sztuczne;  

5) opakowania wielomateriałowe;  

6) szkło;  

7) odpady komunalne ulegające biodegradacji;  

8) odpady zielone;  

9) przeterminowane leki;  

10) chemikalia;  

11) zużyte baterie i akumulatory;  

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,  

15) zużyte opony.  

16) popiół 

 Odpady komunalne opakowaniowe wymienione w punktach 2- 5 mogły być zbierane i 

odbierane łącznie, jako odpady suche.  

 
Rys. 1 Odpady komunalne zbierane i odbierane łączne, jako odpady suche. 

 

 Odpady komunalne, wymienione w punktach 7-8 mogły być zbierane i odbierane 

łącznie, jako bioodpady tzw. odpady mokre lub kompostowane w miejscu ich powstania na 

terenie właściciela nieruchomości. 
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Rys. 2 Odpady komunalne zbierane i odbierane łącznie, jako odpady mokre. 

 

 

 Odpady komunalne odbierano z następującą częstotliwością: 

1. odpady zmieszane – jeden raz na miesiąc, 

2. papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe – jeden raz na miesiąc,  

3. bioodpady (odpady mokre) od właścicieli, którzy w składanej deklaracji do Wójta Gminy 

Skarżysko Kościelne zadeklarowali potrzebę oddania tego typu odpadów - raz w miesiącu 

w okresie od kwietnia do listopada.  

4.  odpady wielkogabarytowe, opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – trzy razy 

na rok, oraz w każdym czasie po dostarczeniu we własnym zakresie do punktu selektywnej 

zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu, 

5.  popiół: 

 a) w okresie od 1 maja do 31 września - raz na dwa miesiące, 

 b) w okresie od 1 października do 30 kwietnia – raz w miesiącu, 

6.  pozostałe zbierane selektywnie – we własnym zakresie należało dostarczyć do punktu 

selektywnej zbiórki w godzinach funkcjonowania punktu. 

 

 Na terenie gminy czynny był Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zwany dalej PSZOK, 

na który mieszkańcy gminy mogli oddawać bez dodatkowych opłat takie odpady jak: 

baterie i akumulatory, świetlówki, odpady biodegradowalne, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin, opakowania 

po farbach, lakierach oraz innych środkach chemicznych, olejach silnikowych i 

hydraulicznych, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia, opakowania z 

tekstyliów, oleje i tłuszcze, popiół, odpady poremontowe.  

 PSZOK znajduje się przy ulicy Kolonia 7, w miejscowości Skarżysko Kościelne. 
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 W 2018 roku odbiorem i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców z nieruchomości 

zamieszkałych oraz obsługą PSZOK zajmowała się wyłoniona w przetargu firma tj. Zakład 

Transportu i Usług Asenizacyjnych Andrzej Pogorzelski, ul. Szydłowiecka 28 A, 26-110 

Skarżysko-Kamienna. 

ŹRÓDŁA POWSTANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

 Zgodnie z ustawą o odpadach, odpady komunalne - to odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także 

odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 

które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 

gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami 

komunalnymi, nawet, jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie 

zmieniła w sposób znaczący ich właściwości.  

 Odpady komunalne na terenie gminy Skarżysko Kościelne powstają głównie w 

gospodarstwach domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, m.in. w 

budynkach użyteczności publicznej, budynkach, w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza.  

LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE 

 Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy Skarżysko Kościelne na dzień 

31.12.2018 r. wynosiła 6183 osoby, natomiast liczba mieszkańców zamieszkałych zgodnie ze 

złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wynosiła 4876 osób. 

 Po weryfikacji deklaracji wynika, że aż 21 % osób zameldowanych nie zamieszkuje na 

terenie gminy Skarżysko Kościelne.  

 Najczęściej podawany powód różnicy pomiędzy osobami zameldowanymi a 

zamieszkującymi to fakt podjęcia pracy lub rozpoczęcie studiów w dużych miastach lub wyjazd 

za granice kraju. 

 Zmniejszająca się ilość mieszkańców wsi i miast jest charakterystyczna dla 

województwa świętokrzyskiego.  

Zamieszczony poniżej wykres przedstawia ten trend.  
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ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZONYCH NA TERENIE GMINY 
SKARŻYSKO KOŚCIELNE  

 W 2018 roku w Gminie Skarżysko Kościelne odebrano 619,028 Mg odpadów 

komunalnych. Z tego aż 309,850 Mg stanowiły zmieszane odpady komunalne.  

SPOSOBY POSTEPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa świętokrzyskiego 2016-

2022” gmina Skarżysko Kościelne należy do 6 regionu gospodarki odpadami komunalnymi. 

 Wszystkie odpady komunalne zmieszane, odebrane z terenu gminy przekazane zostały 

do Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych w Końskich.  

 Wszystkie odpady komunalne wytworzone i odebrane z terenu Gminy Skarżysko 

Kościelne, masę tych odpadów, sposób zagospodarowania oraz instalację, do której trafiły 

przedstawia zamieszczona poniżej tabela nr 1.  
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Tab. 1 Odpady komunalne odebrane od mieszkańców Gminy Skarżysko Kościelne. 

Kod 
odpadów Rodzaj odpadów 

Masa 
odebranych 

odpadów 

komunalnych 
przekazanych 

do zagospodar

owania [Mg] 

Sposób 

zagospodarow
ania 

odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne  

20 03 01 
Nie segregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
309,850 R-12 

Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ul. 

Spacerowa 145, 26-200 Końskie 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 5,190 R-12 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 94,350 R-3 

15 01 07 Opakowania ze szkła 20,750 R-5 
Instalacja do odzysku stłuczki szklanej DSS Recykling, ul. Magazynowa 1, 42-530 

Dąbrowa Górnicza 

16 01 03 Zużyte opony 18,000 R-1 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. ul. (cementownia), ul. Zakładowa 3, 26-052 Nowiny 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,040 R-1 
Centrum Onkologii, Zakład Utylizacji Odpadów Medycznych ITPO ul. 

Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz 

15 01 06  Zmieszane odpady opakowaniowe 10,312 R-12 
Eko-Max Recykling Sp.   z o.o. Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów 

ul. Zarzecze (dz. Ew. nr 16/2 oraz 16/4 obręb 4-06-13), 03-194 Warszawa 

20 01 99 

Inne nie wymienione frakcje zbierane 

w sposób selektywny (popiół 

wykorzystany do utwardzenia dróg 

dojazdowych)  

8,890 R-5 
Instalacja do składowania odpadów komunalnych ul. Spacerowa 145, 26-200 

Końskie 

15 01 07 Opakowania ze szkła 37,140 R-5 Zakład uzdatniania stłuczki szklanej Pełkinie 136A, 37-511 Wólka Pełkińska 

15 01 07 Opakowania ze szkła 34,850 R-5 Zakład uzdatniania Stłuczki szklanej Ul. Klonowa 58, 42-700 Lubliniec 

20 01 36  
Zużyte urządzenia  elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
0,747 R-12 

Zakład przetwarzania zużytego sprzętu Elektrycznego i elektronicznego Green Office 

Ecologic Sp. z o. o. ul. Spółdzielcza 6 c, 21-532 Łomazy 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 33,925 R-12 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych                

ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 20,300 R-3 Instalacja do produkcji masy włóknistej 

Firma Świecie Recykling ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie 

ex15 01 

06 

Zmieszane odpady opakowaniowe w 

części zawierającej papier, tekturę, 

drewno i tekstylia z włókien 

naturalnych 

9,704 R-12 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych                
ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 13,220 R-3 Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów ul. Spacerowa 145, 26-200 Końskie 

ex 15 01 
06  

Zmieszane odpady opakowaniowe w 

części zawierającej papier, tekturę, 

drewno i tekstylia z włókien 

naturalnych 

1,760 R-12 Eko-Max Recykling Sp. z o. o. Instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów 
ul. Zarzecze (dz. Ew. nr 16/2 oraz 16/4 obręb 4-06-13), 03-194 Warszawa 
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 Na terenie Gminy Skarżysko Kościelne działa także punkt selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, zwany dalej PSZOK, do którego mieszkańcy chętnie oddawali swoje 

odpady. Masa oddanych odpadów do PSZOK w 2018 roku wyniosła 53,720 Mg.  

 Odpady zebrane w PSZOK i sposób ich zagospodarowania przedstawia zamieszczona 

poniżej tabela nr 2.  

Tab. 2 Odpady zebrane w PSZOK 

Adres punktu 
Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa zebranych odpadów komunalnych 

przekazanych do zagospodarowania[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania 

zebranych 

odpadów 

komunalnych 

Nazwa i adres instalacji, do której zostały 

przekazane odpady komunalne 

 

Skarżysko 
Kościelne, ul. 

Kolonia 7, 

26-115 
Skarżysko 

Kościelne 

17 01 01 

Odpady z betonu 

oraz gruz 
betonowy z 

rozbiórek i 

remontów 

32,140 

R-5 

Instalacja do składowania odpadów 

komunalnych  

ul. Spacerowa 145,  

26-200 Końskie 
17 01 02 Gruz ceglany 21,580 

 

 Mieszkańcy Gminy Skarżysko Kościelne, którzy w składanej deklaracji do Wójta 

Gminy Skarżysko Kościelne zadeklarowali brak kompostownika, mieli także możliwość 

oddawania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów zielonych w terminach - raz w 

miesiącu w okresie od kwietnia do listopada lub zawożenia tych odpadów w każdą środę i 

sobotę do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Według danych przekazanych przez podmiot 

odbierający odpady komunalne w 2018 roku odebrano 13,220 Mg tych odpadów. 

 Większość mieszkańców tj. 78 % zadeklarowało, że posiada na terenie swojej 

nieruchomości kompostownik, wobec powyższego odpady tzw. mokre zagospodarowują we 

własnym zakresie. Tylko 22 % mieszkańców zadeklarowało brak kompostownika.  

Przedmiotowe dane przedstawia zamieszczony poniżej wykres. 
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POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO 

SKŁADOWANIA. 

 Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

zostały przekazane do instalacji do składowania odpadów komunalnych w Końskich, ul. 

Spacerowa 145, 26-200 Końskie. 

 Masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, 

przekazanych do składowania w 2018 roku wyniosła 10,359 Mg. 

 Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów 

komunalnych odebranych, przekazanych do składowania w 2018 roku wyniosła 40,959 Mg 

(warstwa powyżej 80 mm). 

MOŻLIWOŚĆ PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, 
ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 

 Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa świętokrzyskiego 2016-

2022” gmina Skarżysko Kościelne należy do 6 regionu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Wszystkie odpady komunalne zmieszane odebrane z terenu gminy przekazane zostały do 

Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

w Końskich.  

 Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

zostały zagospodarowane w instalacji do składowania odpadów komunalnych w Końskich, ul. 

Spacerowa 145, 26-200 Końskie. 

 Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 trafiły do instalacja do przetwarzania 

selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów w Końskich, ul. Spacerowa 

145, 26-200 Końskie 

POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

 W 2018 roku nie realizowano żadnych inwestycji związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi. W najbliższym okresie nie planuje się przedmiotowych inwestycji. 
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KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM  
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH.  

 

 Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami  

komunalnymi – 375 801,27 zł 

 Wydatki poniesione na zagospodarowanie odpadów – 300 000,00 zł 

 Wydatki administracyjne – 75 801,27 zł 

 Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 352 184,88 zł 

 Wpływ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 303 487,70 zł 

 Zaległości na dzień 31.12.2016 r. – 51 283,35 zł 

 Nadpłaty na dzień 31.12.2016 r. – 2586,17 zł  

 

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ SKARŻYSKO  KOŚCIELNE W 2018 ROKU 

 

Tab. 1 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. [%]. 

 

 

Tab. 2 Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]. 

ROK 2014 2015 2016 2017 2018 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

50 50 45 45 40 

Poziom osiągnięty przez gminę  

Skarżysko Kościelne 
5,75 9,72 5,37 4,85 8,96 

ROK 2014 2015 2016 2017 2018 

Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i  szkła  

14 16 18 20 30 

Poziom osiągnięty przez gminę  
Skarżysko Kościelne 

52,72 49,90 38,83 69,31 77,72 
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Tab. 3 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  [%]. 

ROK 2014 2015 2016 2017 2018 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych 

i  rozbiórkowych  

38 40 42 45 50 

Poziom osiągnięty przez gminę  

Skarżysko Kościelne 
82,07 81,80 100 100 100 

 

 

LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY  NIE ZAWARLI 

UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH W IMIENIU, 

KTÓRYCH  GMINA POWINNA PODJĄĆ  DZIAŁANIA NA RZECZ 

ZORGANIZOWANIA TAKIEGO ODBIORU. 

  Gmina Skarżysko Kościelne nie objęła systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady tj. na 

nieruchomościach gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, nie objęła także 

systemem budynków użyteczności publicznej.  

 Po wezwaniu losowo wybranych przedsiębiorców do przedstawienia umów na odbiór 

odpadów komunalnych nie ujawniono właściciela nieruchomości, który nie miałby 

podpisanej umowy na odbiór odpadów.  

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:  

Justyna Minda-Piotrowska 

podinspektor ds. gospodarki odpadami, rolnictwa i leśnictwa 

 


