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1. PODSTAWA PRAWNA
Na podstawie 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 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) gminy
zobowiązane zostały do wykonywania w każdym roku analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi w celu uzyskania pełnej oceny warunków technicznych i organizacyjnych
gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych oraz 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.

2. Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na
lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 wprowadzony
uchwałą Nr XXVII/307/2017 z dnia 28 marca 2017 roku (DZ.
URZ. WOJ. OPOLSKIEGO z 2017 r. poz. 1243).
Przyjęte cele w gospodarce odpadami :
Cele główne:
- zapobieganie powstawaniu odpadów,
- wykorzystanie odpadów w procesie recyklingu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów,
których nie można przetworzyć innymi metodami,
- zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów (szczególnie odpadów
biodegradowalnych),
- wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów.
Cele szczegółowe:
1. W gospodarce odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami
ulegającymi biodegradacji, przyjęto następujące cele:
- zmniejszenie ilości powstających odpadów:
- ograniczenie marnotrawienia żywności,
- wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów zbiorowego żywienia;
- zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji;
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- doprowadzenie do funkcjonowania systemów zagospodarowania odpadów zgodnie z
hierarchią sposobów postępowania z odpadami.
W celu obliczenia poszczególnych wartości procentowych wskazanych poniżej, należy ująć
wszystkie odpady komunalne odebrane i zebrane (również odpady BiR pochodzące z
gospodarstw domowych):
- do 2020 r. recyklingowi powinno być poddawane 50% odpadów komunalnych, zaś
termicznemu przekształcaniu nie więcej niż 30% odpadów,
- do 2025 r. recyklingowi powinno być poddawane 60% odpadów komunalnych;
odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie):
- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- wprowadzenie standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie całego
województwa,
- zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy
selektywnego zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie
najbardziej efektywny sposób poddane recyklingowi,
- wprowadzenie w całym województwie systemów selektywnego odbierania odpadów
zielonych i innych bioodpadów – do końca 2021 r.;
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35% masy tych
odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.;
- zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie zebranych;
- zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych;
- utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi;
- monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowywaną
ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja
19 12 12);
- zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w świetle
obowiązującego zakazu składowania określonych frakcji odpadów komunalnych i
pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym odpadów o zawartości
ogólnego węgla organicznego powyżej 5% s. m., od 1 stycznia 2016 r.
2. W gospodarce odpadami zawierającymi PCB przyjęto cel polegający na kontynuacji
likwidacji urządzeń o zawartości PCB poniżej 5 dm3.
3. W gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi przyjęto następujące cele:
- zapewnienie odpowiedniego rozmieszczenia, ilości oraz wydajności spalarni odpadów
medycznych i weterynaryjnych w ujęciu regionalnym tak, aby ograniczyć transport tych
odpadów w celu przestrzegania zasady bliskości;
- podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i
weterynaryjnych, w tym segregacji odpadów u źródła powstawania. Ograniczenie ilości
odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.
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4. W gospodarce zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami przyjęto następujące cele:
- wzrost świadomości społeczeństwa oraz przedsiębiorców na temat prawidłowego sposobu
postępowania ze zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami;
- osiągnięcie w 2016 r. i w latach następnych poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych
i zużytych akumulatorów przenośnych, w wysokości co najmniej 45% masy wprowadzonych
baterii i akumulatorów przenośnych;
- utrzymanie poziomu wydajności recyklingu:
- zużytych baterii kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych w
wysokości co najmniej 65%,
- zużytych baterii niklowo-kadmowych i zużytych akumulatorów niklowo-kadmowych w
wysokości co najmniej 75%,
- pozostałych zużytych baterii i zużytych akumulatorów w wysokości co najmniej 50% masy
zużytych baterii lub zużytych akumulatorów.
5. W gospodarce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przyjęto następujące cele:
- zwiększenie świadomości społeczeństwa i przedsiębiorców na temat prawidłowego sposobu
postępowania z ZSEE;
- ograniczenie powstawania odpadów w postaci ZSEE;
- zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania ZSEE:
- od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. nie mniej niż 40% średniorocznej
masy sprzętu wprowadzonego do obrotu, a w przypadku sprzętu oświetleniowego nie mniej
niż 50% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu,
- od dnia 1 stycznia 2021 r. nie mniej niż 65% średniorocznej masy sprzętu wprowadzonego
do obrotu albo 85% masy zużytego sprzętu wytworzonego na terytorium województwa.
- od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.:
a. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 1
(Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego) i nr 10 (Automaty wydające):
odzysku – 85% masy zużytego sprzętu oraz przygotowania do ponownego użycia i
recyklingu – 80% masy zużytego sprzętu;
b. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 3 (Sprzęt
informatyczny i telekomunikacyjny) i nr 4 (Sprzęt konsumencki i panele fotowoltaiczne):
odzysku – 80% masy zużytego sprzętu oraz przygotowania do ponownego użycia i
recyklingu – 70% masy zużytego sprzętu;
c. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 2
(Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego) i nr 5 – 9 (Sprzęt oświetleniowy;
Narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych stacjonarnych
narzędzi przemysłowych; Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; Wyroby medyczne, z
wyjątkiem wszelkich wyrobów wszczepionych i zainfekowanych; Przyrządy do
monitorowania i kontroli): odzysku – 75% masy zużytego sprzętu oraz przygotowania do
ponownego użycia i recyklingu – 55% masy zużytego sprzętu;
d. dla zużytych gazowych lamp wyładowczych recyklingu zużytych lamp wyładowczych w
wysokości 80% masy tych zużytych lamp.
- od 1 stycznia 2018 r.:
5

a. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 1 (Sprzęt
działający na zasadzie wymiany temperatury) i nr 4 (Sprzęt wielkogabarytowy, którego
którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm): odzysku – 85% masy zużytego
sprzętu oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 80% masy zużytego sprzętu;
b. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 2 (Ekrany,
monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2): odzysku – 80%
masy zużytego sprzętu oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu – 70% masy
zużytego sprzętu;
c. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grup sprzętu nr 5 (Sprzęt
małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm) i nr 6
(Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych
wymiarów nie przekracza 50 cm): odzysku – 75% masy zużytego sprzętu oraz przygotowania
do ponownego użycia i recyklingu – 55% masy zużytego sprzętu;
d. dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu należącego do grupy sprzętu nr 3 (Lampy)
recyklingu w wysokości 80% masy tego zużytego sprzętu.
6. W gospodarce pojazdami wycofanymi z eksploatacji przyjęto następujące cele:
- osiąganie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu odniesionych do masy
pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku co najmniej na poziomie odpowiednio
95% i 85%;
- ograniczenie nieuczciwych praktyk w zakresie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (zwiększenie ilości pojazdów wycofanych z eksploatacji kierowanych do
legalnych stacji demontażu);
- ograniczenie liczby pojazdów sprowadzanych z zagranicy bezpośrednio do stacji demontażu
w sposób nielegalny.
7. W gospodarce odpadami zawierającymi azbest przyjęto cele określone w przyjętym w dniu
15 marca 2010 r. przez Radę Ministrów Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032.
8. W gospodarce olejami odpadowymi przyjęto następujące cele:
- zapobieganie powstawaniu olejów odpadowych;
- dążenie do zwiększenia ilości zbieranych olejów odpadowych;
- utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako
regeneracja na poziomie co najmniej 35%;
- w przypadku preparatów smarowych: wzrost poziomu recyklingu do wartości co najmniej
35% oraz poziomu odzysku do wartości co najmniej 50% w 2020 r.
9. Cele w zakresie gospodarki przeterminowanymi środkami ochrony roślin:
- kształtowanie systemu zbierania przeterminowanych środków ochrony roślin i opakowań po
tych środkach pochodzących z bieżącej produkcji i stosowania w rolnictwie.
10. Cele w zakresie gospodarki odpadami materiałów wybuchowych:
-sukcesywne zagospodarowywanie odpadów materiałów wybuchowych.
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11. W gospodarce zużytymi oponami przyjęto następujące cele:
- utrzymanie dotychczasowego poziom odzysku w wysokości co najmniej 75%, a recyklingu
w wysokości co najmniej 15%;
- zwiększenie świadomości społeczeństwa, w tym przedsiębiorców na temat właściwego to
jest zrównoważonego użytkowania pojazdów, w szczególności opon oraz dozwolonych
przepisami prawa sposobów postępowania ze zużytymi oponami.
12. W gospodarce odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej przyjęto następujące cele:
- zwiększenie świadomości wśród inwestorów oraz podmiotów wytwarzających odpady z
budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej na
temat należytego postępowania ze strumieniem wyżej wskazanych odpadów, w szczególności
w zakresie selektywnego zbierania oraz recyklingu;
- utrzymanie poziomu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form
odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych na poziomie minimum 70% wagowo.
13. W zakresie gospodarki KOŚ przyjęto następujące cele:
- całkowite zaniechanie składowania KOŚ;
- zwiększenie ilości KOŚ przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz ilości
KOŚ poddanych termicznemu przekształcaniu;
- dążenie do maksymalizacji stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w
osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa
sanitarnego, chemicznego oraz środowiskowego.
14. W gospodarce odpadami ulegającymi biodegradacji innymi niż komunalne przyjęto
następujący cel: w okresie do 2022 r. i w latach następnych utrzymanie masy składowanych
odpadów na poziomie nie większym niż 40% masy wytworzonych odpadów.
15. W gospodarce odpadami opakowaniowymi przyjęto następujące cele:
- zapewnienie odpowiedniej jakości odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie w
gospodarstwach domowych;
- utrzymanie poziomów odzysku i recyklingu co najmniej na poziomie określonym w
załączniku 1 do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi;
- wyeliminowanie stosowania nieuczciwych praktyk w zakresie wystawiania dokumentów
potwierdzających przetworzenie odpadów opakowaniowych;
- zwiększenie świadomości użytkowników i sprzedawców środków zawierających substancje
niebezpieczne, w tym ŚOR, odnośnie prawidłowego postępowania z opakowaniami po tych
produktach.
16. W gospodarce odpadami z grupy 01, 06 i 10 przyjęto następujące cele:
- zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku;
- ograniczenie masy wytworzonych odpadów w stosunku do wielkości produkcji;
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- zwiększenie stopnia zagospodarowania odpadów w podziemnych wyrobiskach kopalni, w
tym poprzez odzysk.
W województwie opolskim zostały wydzielone cztery regiony gospodarki odpadami
(RGO):
Centralny Region Gospodarki Odpadami,
Północny Region Gospodarki Odpadami (Gmina Domaszowice),
Południowo-Wschodni Region Gospodarki Odpadami,
Południowo-Zachodni Region Gospodarki Odpadami.

Region Północny
Region obejmował 18 gmin zamieszkałych w 2010 r. przez 189 480 osób. Wykaz gmin
wchodzących w skład regionu przedstawia poniższa tabela:

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Powiat

Gmina
Byczyna
Kluczbork
kluczborski
Lasowice Wielkie
Wołczyn
Domaszowice
Namysłów
namysłowski
Pokój
Świerczów
Wilków
Dobrodzień
Gorzów Śląski
Olesno
oleski
Praszka
Radłów
Rudniki
Zębowice
Województwo Dolnośląskie
oleśnicki
Bierutów

Objaśnienia:
1) Gmina z województwa dolnośląskiego, która wyraziła chęć przynależności do regionów gospodarki odpadami
komunalnymi województwa opolskiego

W obrębie regionu istniały 4 regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych:
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Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów:
- Instalacja zlokalizowana na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Gotartowie (gm. Kluczbork).
Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów:
- Kompostownia zlokalizowana na terenie Miejskiego Składowiska Odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Gotartowie (gm. Kluczbork).
Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania:
- Miejskie Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie (gm.
Kluczbork),
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach (gm.
Namysłów).
Składowiska przyjmujące pozostałe odpady:
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kowalach (gm. Praszka).
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krzyżanowicach (gm.
Gorzów Śląski),
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Rudnikach (gm. Rudniki),
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Świerczu (gm. Olesno),
- Miejskie składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie,
- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach.

3. Działania Gminy Domaszowice związane z wprowadzeniem
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina
Domaszowice zobowiązana została do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami.
Obowiązek ten wynika z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.).
Uchwała nr XVI/92/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice obejmuje następujące zagadnienia:
- wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, dotyczące
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, uprzątnięcia błota, śniegu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycia i naprawy
pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
- rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym,
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- częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, wymagania dotyczące utrzymywania
zwierząt gospodarskich,
- wyznaczenie obszarów podlegających deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Domaszowice
funkcjonuje w oparciu o następujące podstawy prawne:
- USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
- UCHWAŁA NR XIII.70.2016 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Domaszowice
(DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO z 2016 r., poz. 607),
- UCHWAŁA NR XIII.72.2016 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO z 2016 r., poz. 575),
- UCHWAŁA NR XIII.73.2016 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO
z 2016 r., poz. 576).
- UCHWAŁA NR XV.84.2016 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 15 kwietnia 2016 r.
w sprawie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych (DZ. URZ. WOJ.
OPOLSKIEGO z 2016 r., poz. 963),
- UCHWAŁA NR XVI.92.2016 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 21 czerwca 2016
r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Domaszowice
(DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO z 2013 r., poz. 1402),
- UCHWAŁA NR XVI.93.2016 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 21 czerwca 2016 r.
Zmieniającą uchwałę z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie odbierania i zagospodarowywania
odpadów komunalnych (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO z 2016 r., poz. 1403),
- UCHWAŁA NR XVI.94.2016 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 luty 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO z 2016 r., poz. 1404).
- UCHWAŁA NR XXII.131.2016 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 29 grudnia 2016
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r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości tej opłaty (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO z 2016 r., poz. 149),
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4. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia, odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych oraz ograniczenie składowania ilości odpadów
ulegających biodegradacji.
SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA
LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU
MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI ZA 2018 ROK
I. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO2)

ADRESAT1)
1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO

Gmina Domaszowice
Wiejska
Liczba mieszkańców gminy lub związku międzygminnego
w roku sprawozdawczym,
na podstawie danych
pochodzących
w roku sprawozdawczym,
ze złożonych przez
zgodnie z danymi
właścicieli nieruchomości
pochodzącymi
w 1995 r. zgodnie
deklaracji
z rejestru mieszkańców4)
z danymi GUS
o wysokości opłaty
gminy
za gospodarowanie
(lub gmin należących
odpadami komunalnymi
do związku)
według stanu na dzień 31
grudnia roku objętego
sprawozdaniem

Rodzaj gminy3):

Liczba mieszkańców
miasta

nie dotyczy

Liczba mieszkańców
miasta powyżej 50 tys.
mieszkańców
Liczba mieszkańców
miasta poniżej 50 tys.
mieszkańców
Liczba mieszkańców wsi

3917

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

3599

2875

II. INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH5)
6)

Kod odpadów
200301
200307
150102

6)

Rodzaj odpadów

zmieszane niesegregowane
odpady komunalne
odpady wielkogabarytowe
opakowania z tworzyw
sztucznych

Masa odebranych odpadów komunalnych7)
[Mg]
371,22
27,12
45,62

12

opakowania ze szkła
opakowania z papieru i
150101
tektury
odpady ulegające
200201
biodegradacji
zmieszane odpady z
170107
betonu
SUMA
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z
wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych
Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i
rozbiórkowych
III. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA
150107

50,00
4,46
7,30
4,44
510,16
505,72
4,44
ODEBRANYCH

ODPADÓW

KOMUNALNYCH8)
a) informacja o odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji 9)
Masa odebranych
Nazwa instalacji,
Sposób
odpadów komunalnych
do której zostały
Kod
Rodzaj
zagospodarowania
przekazanych
przekazane
6)
6)
odpadów
odpadów
odebranych odpadów
do zagospodarowania7)
odpady
komunalnych10)
[Mg]
komunalne
150102

opakowania
z tworzyw
sztucznych

45,620

R-3

RIPOK Gotartów

200301

zmieszane
niesegregowane
odpady
komunalne

371,220

R-12/D8

RIPOK Gotartów

150107

opakowania
ze szkła

50,000

R-5

Krynicki
Recykling
Z.U.S.S.
Lubliniec

DSS Recykling
Sp. z o.o.

170107

zmieszane
odpady z
betonu

4,440

R-12
Wykorzystane wały i
warstwy
przekładowe na
składowisku

Instalacja
Ziemiełowice

SUMA
471,280
b) informacja o odpadach komunalnych ulegających biodegradacji12)
Masa odebranych
Sposób
Nazwa instalacji,
odpadów
zagospodarowani do której zostały
Kod
Rodzaj
komunalnych
a odebranych
przekazane
odpadów6)
odpadów6)
przekazanych do
odpadów
odpady
zagospodarowania komunalnych10)
komunalne

Adres
instalacji11)
46-200
Gotartów,
Gmina
Kluczbork
46-200
Gotartów,
Gmina
Kluczbork
42-700
Lubliniec
ul.
Magazynowa
1, 42-530
Dąbrowa
Górnicza
Ziemiełowice
46-100
Namysłów

Adres
instalacji11)

13

7)

200201

odpady ulegające
biodegradacji

150101

opakowania z
papieru i tektury

[Mg]

7,30

R-3

4,46

recykling
materiałowy
R-3

46-200
Gotartów,
RIPOK Gotartów,
Gmina
Kluczbork
55-200 Oława,
Zwierzyniec
Papiernia Oława
Duży 6, woj.
dolnośląskie

SUMA
11,76
c) dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01
Lp.
1
2
3
4
Masa
Masa
Masa odpadów
Masa odpadów
odebrany odpadów
poddanych
przetworzonych
ch
poddanych termicznemu
w procesie
odpadów7 składowani przekształcaniu7)
mechaniczno)
[Mg]
u7) [Mg]
[Mg]
biologicznego
przetwarzania
odpadów7)
(instalacje MBP)
[Mg]

5
6
Masa odpadów Masa odpadów
przetworzonyc
poddanych
h
innym
w procesie
procesom
mechaniczneg przetwarzania7),
13)
o
[Mg]
przetwarzania
odpadów7)
(sortownie)
[Mg]

Odebrany
ch
z
obszarów
miejskich

Odebrany
ch
z
obszarów
wiejskich

Odebrany
ch
z obszaru
gminy

371,22

371,22

IV. INFORMACJA

371,22

O

0

ODEBRANYCH

0

I

0

MAGAZYNOWANYCH

371,22

ODPADACH

KOMUNALNYCH14)

14

Kod odpadów6)

Rodzaj odpadów6)

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

V. INFORMACJA

O

MIĘDZYGMINNEGO

DZIAŁAJĄCYCH
PUNKTACH

Masa odebranych i
magazynowanych odpadów
komunalnych7) [Mg]
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
SUMA
nie dotyczy
NA
TERENIE
GMINY/ZWIĄZKU

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
0
0
a) informacja o zebranych odpadach komunalnych16)
Adres
Masa zebranych odpadów
Kod odpadów6)
Rodzaj odpadów6)
punktu
komunalnych7) [Mg]
nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
dotyczy
nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
dotyczy
nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
dotyczy
SUMA
nie dotyczy
b) informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych17)
Masa zebranych
Nazwa
Adres
odpadów
Sposób
instalacji,
instalacji11),
komunalnych
zagospodarowani
do której
do której
Adres
Kod
Rodzaj
przekazanych
a zebranych
zostały
zostały
6)
6)
punktu odpadów odpadów
do
odpadów
przekazane
przekazane
zagospodarowania7) komunalnych10)
odpady
odpady
[Mg]
komunalne
komunalne
nie
nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
dotyczy
dotyczy
nie
nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
dotyczy
dotyczy
nie
nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
dotyczy
dotyczy
SUMA
nie dotyczy
c) informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych18)
Adres
Masa zebranych i magazynowanych
Kod odpadów6)
Rodzaj odpadów6)
punktu
odpadów komunalnych7) [Mg]
nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
dotyczy
nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
dotyczy
nie
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
15

dotyczy
VI. INFORMACJA

O

ZEBRANYCH

SUMA
nie dotyczy
ODPADACH KOMUNALNYCH STANOWIĄCYCH

FRAKCJE ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH
I SZKŁA19)
Liczba podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów
0
a) informacja o odpadach zebranych od właścicieli nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy, i
właścicieli nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne20)
Adres podmiotu zbierającego odpady
komunalne stanowiące frakcje odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

Kod
odpadów6)

6)

Rodzaj odpadów

Masa zebranych
odpadów
komunalnych7) [Mg]

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
SUMA
nie dotyczy
a) informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych stanowiących frakcje
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła21)
Adres podmiotu
zbierającego
odpady
komunalne
stanowiące
Kod
frakcje odpadów odpadó
komunalnych:
w6)
papieru, metali,
tworzyw
sztucznych
i szkła

Rodzaj
odpadó
w6)

Masa zebranych
odpadów
Sposób
komunalnych
zagospodarowa
przekazanych
nia zebranych
do
odpadów
7)
zagospodarowania komunalnych10)
[Mg]

Nazwa
instalacji,
do której
zostały
przekazane
odpady
komunalne

Adres
instalacji11),
do której
zostały
przekazane
odpady
komunalne

SUMA
c) informacja o zebranych i magazynowanych odpadach komunalnych stanowiących frakcje odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła22)
Adres podmiotu zbierającego odpady
Masa zebranych
komunalne stanowiące frakcje odpadów
Kod
i
magazynowanych
Rodzaj odpadów6)
komunalnych: papieru, metali, tworzyw
odpadów6)
odpadów
sztucznych i szkła
komunalnych7) [Mg]
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
SUMA
nie dotyczy
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VII. 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
masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do składowania 23)

a)

Nazwa i adres instalacji,
w której zostały
wytworzone odpady,
powstałe z odebranych
przez podmiot odpadów
komunalnych, przekazane
do składowania
Instalacja Ziemiełowice
46-100 Namysłów

Kod odpadów

191212

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych
do składowania7),24) [Mg]
zawierająca frakcje ulegające biodegradacji
Frakcja
Frakcja
zawierająca frakcje nieulegające
o wielkości
o wielkości
Masa całego
biodegradacji
co najmniej
powyżej
strumienia odpadów
od 0 do 80 mm
80 mm
0,000

18,34

Nazwa i adres składowiska,
na które przekazano odpady
do składowania

Składowisko Ziemiełowice
46-100 Namysłów

27,12

SUMA
b) masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania 25)
Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych,
przekazanych do składowania7),24) [Mg]

Nazwa i adres instalacji,
w której zostały
wytworzone odpady,
powstałe z odebranych
przez podmiot odpadów
komunalnych, przekazane
do składowania

Kod odpadów

Instalacja Gotartów

200301

SUMA

Frakcja
o wielkości
co najmniej
od 0 do 80 mm

Wartość
parametru AT4
[mg O2/g]26)

Frakcja o wielkości
powyżej 80 mm

Masa całego strumienia odpadów

371,22

Nazwa i adres składowiska,
na które przekazano odpady
do składowania
RIPOK Gotartów, Gmina
Kluczbork

371,22
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VIII. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA
DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA
MASY

ODPADÓW

KOMUNALNYCH

ULEGAJĄCYCH

BIODEGRADACJI

PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA
a) informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 27) przygotowanych do
ponownego użycia
i poddanych recyklingowi28) z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku
międzygminnego
Masa odpadów przygotowanych
Kod
Rodzaj odpadów6)
Masa odpadów7) [Mg]
do ponownego użycia
6)
odpadów
i poddanych recyklingowi7) [Mg]
opakowania z tworzyw
150102
45,620
45,620
sztucznych
opakowania z papieru i tektury
150101
4,460
4,460
Opakowania ze szkła
150107
50,000
50,000
SUMA
100,080
100,080
b) informacja o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi
z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego29)
Masa odpadów przygotowanych
do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi7) [Mg]
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
SUMA
nie dotyczy
nie dotyczy
o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,

Kod odpadów6)
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
c) informacja

Rodzaj odpadów6)

Masa odpadów7)
[Mg]

metali, tworzyw sztucznych i szkła
Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego
mieszkańca
0,317
30)
na terenie województwa (MwGUS)
Łączna masa odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i
100,080
poddanych recyklingowi7), 28) [Mg]
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od
505,720
właścicieli nieruchomości7), 31) [Mg]
Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła
i wielomateriałowych w składzie morfologicznym odpadów
31,80
32)
komunalnych [%]
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
34,53
użycia33) papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]
d) informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi 34)
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku 28) z
odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego
18

6)

6)

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

170107

Zmieszane odpady z
betonu

Masa odpadów7)
[Mg]

Masa odpadów przygotowanych
do ponownego użycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom
odzysku7) [Mg]

4,44

4,44

SUMA
e) 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
4,44
7)
recyklingowi i innym procesom odzysku  Mrbr [Mg]
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami33) innych niż niebezpieczne odpadów
100,00
budowlanych i rozbiórkowych [%]
f) informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę
341,440
w roku sprawozdawczym [Mg]
Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w roku
371,220
sprawozdawczym [Mg]
Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w
175,280
ostatnim półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy34) [Mg]
Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych w gminie w
184,020
ostatnim półroczu poprzedzającym rok sprawozdawczy34) [Mg]
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona
w 1995 r.7), 35)
174,890
- OUB1995 [Mg]
Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i
przetworzonych
26,42
ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku
międzygminnego, przekazanych do składowania7)  MOUBR35) [Mg]
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
20,69
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania36),37) [%]
IX. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE
ODPADY KOMUNALNE38)
1087
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5. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie
Domaszowice za rok 2018.
ROK

WPŁYWY

WYDATKI

2018

260.500,27 zł

268.264,87 zł

WYWÓZ ODPADÓW
KOMUNALNYCH
226.998,96 zł

INNE WYDATKI
41.265,91 zł

6. Liczba ludności oraz płatności za gospodarowanie odpadami.
Liczba osób zameldowanych na terenie Gminy Domaszowice na dzień 31.12.2018 r. wynosi 3599.
Na terenie Gminy Domaszowice nie wydano decyzji zastępczych dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie.
Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Domaszowice uzależniono od liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość:
- odpady gromadzone w sposób selektywny do 5 osób – 8 zł od osoby, każda następna osoba 4 zł,
(stan od 01.02.2017 r.)
- odpady gromadzone nieselektywnie 16 zł od osoby, (stan od 01.02.2017 r.).
7. Potrzeby inwestycyjne związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie
Domaszowice.
W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na
terenie Gminy zostanie utworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Odpady
komunalne z terenu Gminy przyjmowane będą nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości
w PSZOK. Do momentu wybudowania PSZOK na terenie Gminy Domaszowice mieszkańcy mogą
korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego
w Gminie Namysłów przy ul. Grunwaldzkiej.
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:
- od poniedziałku do piątku 10:00 – 17:00
- w każdą sobotę w godz. 10:00 – 13:00
Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach opłaty można oddać
następujące rodzaje odpadów komunalnych: papier; metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady kuchenne ulegające
biodegradacji, glebę, ziemię - w tym kamienie, zużyte oleje hydrauliczne, przekładniowe, smarowe,
odzież i tekstylia, przeterminowane leki, lampy fluorescencyjne, magnetyczne i optyczne nośniki
informacji, odpadowy toner drukarski, drewno, gruz budowlany.
8. Podsumowanie i wnioski.
Niniejsza roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dotyczy roku 2018.
Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy Domaszowice funkcjonuje prawidłowo. Mieszkańcy ponoszą
rzeczywiste koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Gmina Domaszowice osiąga
wysoki poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, tworzyw sztucznych
i szkła odebranych z terenu gminy oraz nie przekracza dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy
odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych
odpadów wytworzonych w 1995 r.
Opracował: Marcin Korecki
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