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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 2019 r. poz. 2010 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.
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 2019 poz. 2010 z późn. zm.).
Uchwała Nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 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,
- 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 2019
r. poz. 2010 z późn. zm.),
19

- UCHWAŁA NR XIII.102.2020 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 12 lutego 2020 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 2020 r., poz. 597),
- UCHWAŁA NR VI.36.2019 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO z 2019 r., poz. 1987),
- 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 XVI.94.2016 Rady Gminy Domaszowice z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniającą
uchwałę 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 XXVIII.165.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych (DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO z 2017 r.,
poz. 2245),
- Uchwała Nr XXVIII.166.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 września 2017 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 2017 r., poz. 2246),
- UCHWAŁA NR XXII.131.2016 RADY GMINY DOMASZOWICE z dnia 29 grudnia 2016 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),

3. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA
TERENIE GMINY DOMASZOWICE
Rodzaj odpadów
szkło

Masa odpadów [Mg]
49,08

tworzywa sztuczne i metale

47,12

papier i makulatura

11,14

odpady niesegregowane (zmieszane)

406,64 – nieruchomości zamieszkałe
29,78 – nieruchomości niezamieszkałe

bioodpady

0,7

4. KOSZTY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE DOMASZOWICE ZA
ROK 2019

ROK

WPŁYWY

WYDATKI

WYWÓZ
ODPADÓW
KOMUNALNYCH

INNE WYDATKI

2019

263 202,57 zł

----------------

258 679,73 zł

---------------

5.
LICZBA
LUDNOŚCI
ORAZ
PŁATNOŚCI
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

ZA

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Domaszowice na dzień 31.12.2019 r.
wynosiła 3 551.
Liczba osób zameldowanych na pobyt czasowy na terenie gminy Domaszowice na dzień
31.12.2019 r. wynosiła 127.
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.).

6. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW
KOMUNALNYCH,
ODPADÓW
ZIELONYCH
ORAZ
POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA
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 w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Gmina Domaszowice należy
do północnego regionu gospodarki odpadami. Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Domaszowice zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, są transportowane zgodnie
z zawartą umową przekazywane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Gotartowie
przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie.
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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 2019. 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. Bardzo ważnym zadaniem dla
Gminy Domaszowice na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców Gminy w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych
przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
opracował: Marcin Korecki

