'RoC7.naanaliza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Wilczyce za 2021 rok

Wilczyce, dnia 29 kwietnia 2022 r.

I. Wstęp
I. Cel. zakres oraz podstawa prawna analizy
Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilczyce za rok
2021 została sporządzona w celu realizacji obowiązku nałożonego na wójta przez obowiązujące
w naszym kraju prawo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu
gospodarki odpadami komunalnymi,
w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, a jej głównym
celem jest zgromadzenie informacji niezbędnych dla stworzenia efektywnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
W myśl art. 9tb ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach analiza stanu
gospodarki odpadami komunalnymi powinna obejmować informacje o:
l. możliwościach przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
nie segregowanych
odpadów
komunalnych
przeznaczonych do składowania,
2. potrzebach inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
3. kosztach
poniesionych
w związku
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

z

odbieraniem,

odzyskiem,

recyklingiem

4. liczbie mieszkańców,
5. liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa wart. 6 ust. l,
w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa wart. 6 ust. 6-12,
6. ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
7. ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących
odpady komunalne. odbieranych z terenu gminy oraz powstajacych z przetwarzania odpadów
komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza Wójt Gminy na podstawie
sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi
oraz innych dostępnych danych wpływających
na koszty systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.

II. Charakterystyka Gminy Wilczyce oraz liczba ludności
l. Dane administracyjne
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: sandomierski
Gmina: Wilczyce
Powierzchnia: 69,94 km:
Gmina Wilczyce położona jest we wschodniej części Wyżyny kielecko-sandomierskiej w
dolinie rzeki Opatówki, w pobliżu zabytkowego miasta Sandomierza. Powierzchnia Gminy
wynosi 6994 ha. W skład Gminy wchodzi 16 sołectw: Wilczyce, Daramin, Radoszki, Lukawa.,
Wysiadłów, Ocinek, Gałkowice-Ocin, Dacharzów, Bugaj Bożęcin, Przewody, Zagrody,
Tulkowice, Pęczyny, Dobracice, Pielaszów. Tereny Gminy Wilczyce nadają się do uprawiania
turystyki pieszej i rowerowej. Szczególnie dolina Opatówki może być atrakcyjnym szlakiem.
Przez gminę przebiega szlak ścieżki rowerowej i pieszej.
2. Dane dotyczące liczby mieszkailców i deklaracji
Liczba osób zameldowanych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 3647 osób, zgodnie z danymi
z Ewidencji Ludności. Systemem objęto na dzień 31 grudnia 2021 r. 2833 osoby na podstawie
danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji.

Liczba osób zameldowanych na terenie
Gminy Wilczyce w latach 2013 - 2021
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Lączna liczba właścicieli nieruchomości na dzień 31 grudnia 2021 r.. od których zostały
odebrane odpady wynosiła 1004 (wg. danych z systemu ewidencyjnego oraz sprawozdań
podmiotów odbierających odpady komunałne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Wilczyce).

Stosownie do zapisu art. 9tb ust. l pkt 5 przedmiotem analizy powinna również stać się liczba
mieszkańców, którzy nie zawarli umowy, o jakiej mowa wart. 6 ust. l ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, wobec których gmina powinna podjąć działania określone w
art. 6 ust. 6 - 12.
Na terenie Gminy Wilczyce do końca 2021 roku nie odnotowano konieczności wydania przez
Wójta Gminy Wilczyce decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie
zawarli \v/\v umov:j'.

m. System

gospodarki

odpadami w okresie od 01,01,2021 r. do 31.12.2021 r.

Od 2013 roku funkcjonuje system gospodarowania odpadami komunalnymi, który podmiotem
odpowiedzialnym za organiz.ację i tl.mkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi czyni gminy. Na tej podstawie Gmina Wilczyce, w zamian za uiszczaną przez
mieszkańców opłatę, zapewnia odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
W 2021 roku odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyce zajmowała się firma: SanTa-EKO
Sp. z o. o, z siedzibą w SandomierLU, ul. Holownicza I,
Firma ta została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
zamieszkałych
z terenu Gminy Wilczyce oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
położonego na terenie Gminy (umowa od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r.).
Od l lipca 2021 roku odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Wilczyce
następowały na mocy umowy (umowa od 01.07.2021 r. do 31.12.2022 r.) zawartej z w/w firmą,
w drodze przetargu nieograniczonego, do którego przystąpiła tylko ta jedna firma. Zgodnie z
przepisami prawa przedsiębiorstwo wpisane jest do rejestru działalności regulowanej w
zakresie odbioru odpadów komunalnych pod numerem rejestrowym: 3/2012.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, zobowiązani byli do uiszczenia w 2021 roku opłaty
za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w \vysokości:
•

w okresie od I stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. - 9 zł od osoby w przypadku, gdy
odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 18,00 zł od osoby jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób
selektywny,

•

w okresie od I lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - 19,50 zł od osoby w przypadku,
gdy odpady były zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 39,00 zł od osoby jeżeli
właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób
selektywny,

•

w okresie od I lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - 0,50 zł od osoby - zwolnienie w
części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, dla właścicieli

nieruchomości, kompostujących
kompostownikach przydomowych.

bioodpady

stanowiące

Odpady komunalne w roku objętym analizą odbierane
pojemnikowym. Odbiór ich odbywał się:

odpady

komunalne

w

były w systemie workowym

•

w okresie od I stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. - zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów selektywnie zbieranych - raz w miesiącu,

•

w okresie od I lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - niesegregowanych (zmieszanych)
oraz bioodpadów - dwa razy w miesiącu w okresie od lipca do października, w
pozostałym okresie - raz w miesiącu,

•

w okresie od l lipca 2021 r. do 3 I grudnia 2021 r. - zbieranych selektywnie - raz w
mIesIącu.

W związku z nawiązaniem współpracy z firmą SanTa-EKO dla potrzeb selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych stosuje się przezroczyste, odpowiedniej grubości worki polietylenowe
o pojemności 1201., w następującej kolorystyce:
- niebieski z napisem "Papier" z przeznaczeniem na: odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i tektury.
- zielony z napisem "Szkło" z przeznaczeniem na: odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze
szkła (bezbarwne i kolorowe),
- żółty z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" z przeznaczeniem na: odpady metali, w tym
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe
tworzyw sztucznych. odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
- brązowy z napisem "Bio" z przeznaczeniem
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

na odpady ulegające

biodegradacji,

ze

oraz pojemnik:
- z napisem "Pozostałe" z przeznaczeniem na pozostałości z sortowania, które nie nadają się do
recyklingu (w tym popiół).
W dniach 27 i 31 maj oraz 24 czerwiec na terenie każdego z sołectw przeprowadzona została
mobilna zbiórka następujących odpadów:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- odpady poremontowe,
- tekstylia i odzież.
Drugi filar selektywnej

zbiórki odpadów

stanowił Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Komunalnych, tzw. PSZOK, prowadzony na terenie Gminy w miejscowości Wilczyce. Do
punktu stacjonarnego PSZOK mieszkańcy mogli dostarczać:
- papIer,
- szkło (bezbarwne i kolorowe)
- metale,
- tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
- innego typu szkło (w tym porcelana i ceramika),
- zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i odpady wielkogabarytowe,
- zuzyte baterie i akumulatory,
- chemikalia (w tym resztki farb, lakierów, klejów, rozpuszczalników, środki ochrony roślin
opakowania po nich),
- zuzyte opony,
- przeterminowane i niezuzyte leki oraz chemikalia,
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
- odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych (np. termometry, świetlówki,
itp),
- odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone z przydomowych ogrodów,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstają w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
- odpady tekstyliów i odziezy.
W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzona była elektroniczna baza
danych, gdzie rejestrowano złozone deklaracje oraz naliczano opłaty. Dane z deklaracji
weryfikowano w oparciu o mozliwie dostępne dane z Ewidencji Ludności.

IV. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych pneznaczonych do skladowania.

Na terenie Gminy Wilczyce z powodu braku odpowiedniego zaplecza technicznego oraz
finansowego nie ma mozliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Zawarta umowa z
przedsiębiorcą wyłonionym z drodze przetargu dotyczy odbioru oraz zagospodarowania
odpadów w sposób zgodny z przepisami prawa.
Z danych dostarczonych przez przedsiębiorcę wynika, iz wszystkie niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne przekazywane zostały do Instalacji Mechaniczno-Biologicznej
do przetwarzania odpadów komunalnych w Stalowej Woli oraz do Instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w
Tarnobrzegu, w celu poddania ich procesowi R-12.

V. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

W analizowanym okresie zrealizowano planowane prace mające na celu rozwój stacjonarnego
PSZOK- u, obejmujące:
- utwardzenie wjazdu na plac,
- prace porządkowe,
- pogłębienie rowu wokół placu.

VI. Dane dotyczące odpadów komunalnych
l. Ilość odebranych

odpadów komunalnych

INFORMACJA

z terenu Gminy Wilczyce

O ODEBRANYCH

ODPADACH

KOMUNALNYCH

Kod odpadów

Rodzaj odpadów

Masa odcbnmy.cb
komunalnJcb

odpadów
(Mg)

150106

Zmieszane odpady opakowaniowe

78,0~00

15 Ol 07

Opakowania ze szkła

58.9900

15 Ol 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi i".anicczyszczonc

l1.l800

16 Ol 03

Zuży1e opony

3.3700

17 09 O~

Zmieszane odpady z budow)". remontów i demontażu inne
niż w}.mienione w 1709 OI. 170902. 170903

0.8000

20 OI 23*

Urządzenia zawierające freony

0,4800

20 0135*

Zuży1e ur/.ądzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
w}.mienione w 20 OI 21 i 20 OI 23 l"wierające

0.4400

niebezpieczne skłudniki
20 Ol 36

Zużyte urlądzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
w}.mienione w 20 OI 2 I. 20 Ol 23 i 20 Ol 35

1.9200

Inne odpady nieulegające biodegradacji

11,0200

200203

Niesegregowane

2003 Ol

(zmieszane) odpady komunalne

320.0300
13.7600

200307

Odpady wieIkogabaf)10we

200399

Odpady komunalne nicwymicniollc w innych podgrupach

1.7~00

SUMA

490,7700

z W)"łącl.cnicm odlladów

489,9700

Łączna masa odcbranJcb odpadów
budowlan)"ch i rozbiórkowJch
Łączna masa odcbranJch

2. Informacja

komunalny.cb

odpadów budowlanJch

o sposobie zagospodarowania

O,SOOO

i rozbiórkowJch

odebranych

odpadów komunalnych

INFORMACJA O ODPADACH NIE ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
Kod ł rodzaj odpadu

Sposób l.agospodarowanła

1\18sa odebran)'ch
odpadów
komunaln,..ch
pr-lekazan).ch

odt'brany"h

odpadów

Nazwa imtalacJI. do któ~j został)"
PI7t"kliZlUl(, odpad;,' komunalne

komunalnJch

do

7.llgmpodarowlInła

w

łonach (Mg)
62.5724

150106
Zmieszane odpady
opakowaniowe

15 Ol 06

procesow
Kil
2.4600

Opakowania

KI2

-

poddania
procesów
RII

Zmieszane odpady
opakowaniowe
15 Ol 07

w cdu
RI2 - Wymiana odpauu\\"
poddania
ich
ktÓ1'"emukolwi~k z

58.9900

RI2
poddania
procesów

ze szkla

wymienionych

Wymiana

w pozycji

odpadów

w

RI-

cdu

któremukolwiek
ich
z
wymienionych w pozycji R 1-

W)l1\iana

odpadów

w

lnstala..:ja ~mp

celu

któremukolwiek
ich
z
•.••
')micnionych w pozycji Rl-

Zakład Scg,r.:ga",ji i Kompostowania
Odpadów

Sortownia (lJpadó" sdd,')'wni..:
zebranych

RII
]501 10*
Opakowania

0,1800

w celu
RI2
Wymiana odpadów
któremukolwick
poddania
ich
z
proecsów Vt)TI1ienioll)"ch w pozycji RIRIl

3,3700

Wymiana odpadów
w celu
RI2
którcmukolwiek
poddania
ich
7procesów Vt)'micnionych w pozycji R l.

zawicraj'łcc

pol.ol-1.alo~i substancji
niebezpiecznych lub nimi

Wirc:\: - instalacja do prlctwarunia
odpadów

zanieczyszczone
16 0103
Zużyte opony

PW Sł..oczylas poniatowa

RIl
0.8000

170904
Zmieszane odpady z
budowy, remontów i

RI2 - Wymiana odpadów w cdu
któremukolwiek
poddania
ich
z
procesów \\-)'mienionych w pozycji Rl.

No\-imex RadO!\law Jąder ł\:ąkolc\\o

RIl

demontalu inne nit.
wymienione w 17 09 01,17
0902.170903
2001 23.

0,4800

llrz'ldzenia Z3\\;crnjąec
fi"cony

20 0135.

w celu
R12
Wymiana odpadów
któremukolwiek
poddania
ich
z
procesów "ymienionych
w pozycji RlRIl

Instalal.:ja do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów
niehel.picl.-.mych. z w)jąlJ..iem
sl..lad(lwania. o 7dnln'lsci
przetwarl.unia ponad 10 lon na dobę

1,9200

w celu
RI2 - Wymiana odpadów
poddania
któremukolwick
ich
procesów \\<ymienionych w pozycji R I.
RIl

Instalacj.1 do odz)"sł..u lub
uni •.'SzJ.:odli\\iania odpadów

składniki

20 Ol 36
ZUŻ}1eurządzenia
elektryczne i c1cktronilo:zne
inne niż \\)mienione w 20
0121.200123i200135
200203

,

8.3000

RI2 - \Vymiana odpadów w cclu
któremukolwiek
poddania
ich
z
procesów W)mi.::nionych w pozycji R 1RII

2.7200

Składowanie na składowiskach w
D5
(np.
sposób celowo zaprojektowany

Inne odpady nieul~gające
hiodcgrad::u ..ji
200203

In••talaeja do odzyslm luh
uuicsllodliwiania
odpadów
nichc:;:pi<,."Cznych.z w)jątł..icm
skladowani3. o zdolnosci
prb:twarLania ponad 10 ton na dob ••

0.4400

ZUŻ)1e Ur74dz.:nia
e1ektrycznc i elektronicl..lle
inne niż wymienione w 20
Ol 21 i 20 Ol 231..3wicrającc
niebezpiecznc

Wymiana odpadów w celu
RI2
któremukolwick
poddania
ich
z
procesów wymienionych w pozycji RlRII

nicbczpil.."Cwych. z \\)]'llkiel11
składowania. o zdolności
przctwarzania pomld 10 ton na dob"
Instalacja do mechanicznohiologic:l1lcgo pr/clWarLania
odpadów

7.3klad .\łcch:micZl1o-lłiologiczncgo
Prztewarzarua Odpadów

umicszcl.anie

Inne odpady niculegające
hindegradacji

oddzielnych
izolowanych

Komunalnych

w
uszczdnionych
komorach. prl.ykt}1ych i
od siebie wl.ajemnie i od

srodowiska itd.
RI2
Wymiana odpadó ••••. w cdu
któremukolwiek
pl,dd<mia
ich
l
procesó ••••.wymienionych w pozycji R 1-

36.000

2003 Ol
l\'iesegrego\\l<lne
(zmiesl.anc) odpady

Zakład ~lechaJliczno-BiologicJ:nego
I'rl.dwar/..ania ()Jpadó\\

RII

komunalne

w cdu
Wymiana odpadów
RI2
którcmukol ••••.
iek
l
poddania
ich
proceso ••••.v"ymil.'nionych \\I pozycji RI.

255,4900

200301
Niescgrcgo ••••.
anc
(zmieszane) odpady

RJI

komunalnc

Instalacja do 1l1l:••:!taJli,:zllO!)iologi.:zncgo przctw<lr.IAmia
ni.:scgrcgO\\anych (zmicSl ..anych)
oopad()\\ komunahl)'I,.-h -l ..•
'lklad
Scgr.:gacji i KompoMowuia
OdpaM)\\

2003 Ol
Nicscgrcgo ••••.
ane

2R.5400

(zmies7.anc) odpady
komunalne

RI2 - W)11liana odp.1.dow w cdu
pt)ddania
którcnmkolwick
ich
l
procesów v,yrnienionych Vi pozycji RI-

';>;STALIClA ~'ECIIA."ICl"().
B101,(XilCZX,\
DO
PRZETWARZA'\,,;J,\ ODPADÓW

RII

KO~Ili?\"AL~YCII

\\' STALOWEJ

WOLI
w
RI2
Wymiana odpadów
którl:mukolwil:k
podd:.Ulia
ich

13.7600

200307

proCI:SÓWwymicnionydl

Odpady widkogabaJ)1owe

\\I

cdu
l

l..aklad ~tcchaniclnO-Bil)logiezn.:go
Przte\\arLania Odpadów
KOlllunaln) ch

pozY,"ji R I-

R1I
Wymiana odpadl' •.••. w cdu
102
któremukolwiek
podd:.U1ia ich
l
proCCSÓ\\ \\~nlil:nionych w pozycji RI-

1.7400

200399
Odpady komunalne
nic\1.'YTl1il:nion~w innych
podgrupach

ŁąclOa

musu odchran)'ch

zostaly prlckazane

101

odpadim.

komunaln)Th

pl'7.ckazun}'ch do za~ospodallnvania,

prlckazan,)'ch
odpadlIw komunaln,ych
Łączna masa Ollchran.lch
odz)'skan).ch poza instalacjami luh urlądzcniami
w tonach tMgl

zostaly prlckazanc
masa
Łączna
zagospodarowania

odpadów

do instalacji
wszystkich
\l

tonach

komunaln)'ch

prlckazanych

do lllgospodanJwania,

do zagospodanm,'ania,

kh'H~

odcbrdn)'ch

odpadów

komunalnych

I
I

I

łMgl

w tonach

",IJlMlll

które

IMgl

osobom fiz'yC1.n~'mw tonach

Łąc:ma masa odcbran,ych

Im1alacja do llll:chanicznotllologiczncgo pr/ctwar/..ania
lxłpadó\\

pnekazanych

do

IMgl

0,""°1
~77.7621

~77.7621

I

INFORMACJA O ODPADACH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI
Kod I mdzllj udp:ldu

)\Ia.,," udehranJch
odpadilw komumlln)'ch
przekalan).ch
do
ZlI~osJłudaro""ania
lomu'h (M,d

Udplldó"

0,4600

150106

12,5476

!\al,wlI in~tlllacji. do
któ("{'j 1.Ost:tł).
prl.('ka1.an(' Udplld)'
komunalne

".

15 0106
Zmieszane odpady
opakowaniowe

Zmil:szane odpady
op.łkowaniow~

Sposób za~ospodaro".lInia
odebran).l'h
komunaln)dł

RI2
W)1niana odpadów w cdu podd<łnia ich
klór.:muko!wi •..•
k z proc •..•
sów wymieniollych w pozycji
RI-RII
R12 - Wymiana odpadów w celu p'xłd:.lIlia ich
któremukolwiek z prol:csów "'ymi':lIionych \\' pozycji
Rl-Rll

Zakład S':gfcgal:ji i
J\omp,>slow3nia
Odpadów
Ins,lala••.
ja ~mp

LąClna

masa odebranych

zostaly przekazane

odpadów

komunuln)'ch

prlekazun)'ch

do zugospouunJwania,

osobom fizyczn)'m w tonach (Mg)

I

oupad{)\\' komunaln)'ch
przekazanych
LąCln3 masa odebr.m)'ch
odz)'skan)'ch poza instalacjami lub urządzeniami w tonach (Mgj
LącLna masa odebranych
zostaly prLckazanc
masa
Ląclna
za~ospodanJwania

odpadów

do instalacji
wszystkich
n' tonach

3. Ilość zebranych

komunalnych

prLekazanych

do

zagospodanJwania.

do Z3Rospodarowania.

które

w tunach (Mg,1
odebranych

odpadów

komunalnych

prLckazanych
do

[MRJ

odpadów komunalnych

INFORMACJA

O ZEBRANYCH

ODPADACH KOMUNALNYCH
Kod i mdzaj odpadu

Województwo: SWll;TOKRZ YSKIE.
Po\\ial: sandomi(,.,-ski, Gmina: Wilczyce,

15 0102

Miejscowość: Wilczyce. Ulica: Wilczyce x,
Kod pocztoWY: 27-612
Województwo: SWll;TOKRZYSKIE,
Plm;n1: sandomi(,.'fski, Gmina: Wilczyce.
Mi~isco\\-ość: Wilcz~"ce, Ulica: Wilczyce x,
Kod IXlCztO\\~':27,{,12
Województ\\o: SWII;TOKRZYSKIE.
POWiHI"sanliOllli(,.'fski, GmillCl:Wilclyce.

I
I
I

O'~I
0.0000

I

13.!Mł76I

13,!M176!

w PSZOK w miejscowości Wilczyce

Adres punktu

Miejscowość:

kt{Jrc

Opakowania

7.

W PSWK
Masa zehran)'ch odpadów
komunaln)'ch w tonach (MRJ
0,9400

twor!.)'\\' sztucJ"Jlych

15 Ol lO'
Opakowania za\\;emjące

2,1600
pozostałości

suhstancji niebel.piL'CJ"nych lub nimi
zanicczyslczone
16 0103

7,8800

Zuż}te opony

Wilczyce, Ulic<l: Wilczyce x,

Kod Ix'CztO\\ y: 27-612
Województwo: SWn;TOKRZYSKIE,
P()Wial: S<lI1rJomi(,.'fski,
Gmina: Wilczyce,
MicjS4:o\\"uść: WilczyCt~. Ulica: Wilczyce \,
Kod pocztO\\~': 27-612

170904
Zmieszane odpady 7. hudO\\y,
remontów i rJcmonta1:u inne niż
\\)luicnionc \\' 17 09 01,17 09 02, 17
0903

Woje\\ó,ill\\o: SWII;TOKRZYSKIE,
PO\viat: S<.'lndomierski.Gmina: 'Wilczyce,
Miejsco\\'o~ć: \Vikzycc, Ulica: Wilczyce x.
Kod pocztO\\Y: 27-612

20 Ol 02

Woje\\ó,ilt\\o: SWII;TOKRZYSKIE,
Powiat: sandoml(,."fski, Gmina: Wilczyce,
Miejsco\\ośC: Wilczyce, Ulic<J:Wilczyce x,

20 Ol II

1~,9500

O,91X)0

Szklo

1,6800

Tekstylia

Kod pocztO\\": 27-612
\\'ojcwóJzI\\u: SWU;rOKRZYSKIE,
Po\\;at: gandomierski, Gmina: Wilcz~'cc.
MiejscO\\osc: Wilczyce, Ulica: \Vilczycc x.
Kod pocztO\\)': 27-612

20 Ol 28 Farby, tosze, farby drukan;kie,
kleje, iL-piS'I'.t:J:e
i żywiec inne niż
\\-)micnioIle \\' 20 Ol 27

O,OWO

PO\\iat: sandomiL."'rski.Gmina: Wilczyce.
Miejscowość: Wilcz)'I,.'c, Ulicu: Wilczyce x,

ZlIŻ) 1e

urządzenia clch..1I)'cznei

clcklronic7nc inne niż \\')micniollc
20 0121,20 0123 i 20 0135

Kod pocztowy: 27-612

w

O,2WO

20 Ol 39

Województwo: SWl1;TOKRZYSKIE,

PO\\iat: sandomiaski.

4,5400

200136

Wojewó,iLtwo: SWIĘTOKRZYSKIE,

Gnlina: Wilczyce,
'I\mrl.ywa

Miej~cowość: Wilczyce. Ulica: Wilczyce x,
Kod pocztO\",: 27-612

SZtUC7J1C

17,8800

200307

Województwo: SWlljTOKRZYSKIE,

PO\\'lat: sandomierski, Gmina: \Vilczyc.e,
Miejscowość: Wilczyce, Ulico: Wilcz)'cC x,

Odpady wiclkogahaI)10\ ••,c

Kod pocztowy: 27-612

Łączna masa zcbnmych odpadów komunalnych w tonach [Mg)

4. Informacja

o sposobie zagospodarowania

zebranych

51,2500

odpadów komunalnych

INFORMACJA O ODPADACH ZEBRANYCH W PSZOK - PRZEKAZANE DO INSTALACJI
Kod i rodzaj odp:ldu

Masa ubranlch
odpadów komunalnych

Sposób za~ospodllrowania zebranych
ndpadilw komunaln,):('h

przt'kazanych do
l..agospodarowania w

~az","a instalacji, do

kto"'J

zostal)" pn.t'ka1.ane
odpad,- komunllm('

tOllach IM!!I

150102

0,9400

Rt2

Wymiana od~dów w celu podd.miJ
którenmkolwiek
procesów
ich
7•.••.
).mienionych w pozycji Rl-Rll

SanTu-Eko Sandomierz

2,1600

R 12 - Wymiana odpadów w celu podd.mia

Wirex - Instalacja do
PrJ.ct\\:arli.Ulia odpadó\\

Opakowania z tworL)'W
$ztuC1ll)'ch
1501 lO'

któremukolwiek
procesów
ich
7w)micnionych w pozycji RI-RII

Opakowania za\\icrające
pozostałości substancji
nic~piccznych

lub nimi

zanieczyszczone
16 010,

2,0300

5,8500

Zuż}te opony

170904

14,9500

Zmicsi".anc odpady z
budowy, remontów i
demontażu iIUICni/'.
\\)1l1icnionc w 170901.17
09 02, 1709 03
20 Ol 02
Szklo

Wymiana odpadów

ni

celu poddania

k1óremukolwiek
procesów
ich
z
wymi\."flionych w pozycji R I-R II

Zw:y1e opony
160\03

RI2

R12 W;-.miana odpadów

w celu poddania
procesów
idl
któremukolwiek
7wymienionych w pozycji RI-Rll

RI2

W)nliana odpadów w celu poddania
procesów
któn:mukolwid.:
z
ich
wymi\.'tlionych w pozycji RI-RII

P.W. Skoczy las Macicj
Skoczytas

GPR Gmna i Plastik
Rccyklh1l:.~Sp. 1.0.0.
Instalacja do krakingu
tcnllic7Jlego
Instalacja do
pr/c1warzania odpadów
P.I-I.U. Novimcx
RlIdosli.lw Jąder

0,9000

R 12 - Wymiana odpadów w celu poddania
ktÓfClllukolwi.:k
z
procesów
ich
W)-mi..."Tlionychw pozycji R 1-1{ II

SnnTa-Eko SanLiomi~rz

20 Ol II

1,3800

RI2

Wymiana odpadów w celu poddania

ktOrcIllUi.;O\wid,
prol.'CSÓ'\'
ich
7\\)'micnionych w pllZycji RI-R II

lllslalucja 00

prl,t:\war/..ania odpadów
Wtór-Stcd Sp Z 0.0. II
Stalow~j Woli - linia do

Tekstylia

p;.tliw
aItL--maly\mych

\\-;.1\\1łrltllU3

2001 36

4,5400

R 12 - Wymiana odpadów
któremukolwiek
ich
wymil.'11ionych w pozycji

ZUZ)te urządzenia
elektryczne i c1cktronic1JlC
ilUlCniż \\)1nienione w 20
0121,200l23i200135

celu poddania

\lo"

7-

prolXsów

IH-Rlt

Instalacja do odzysku
lub U1uL'Szkodli"iania,

Z

w~jqtkiern skłaoov.'unia
oopadów
nichczpic ..'C7T1ych

-

Rcmondis
Elt..-clrorccycling Sp. z
0.0.

20 0139
Twor/,ywa

0,2600

R 12 - Wymiaml odpadi)\', w I.:du podd:ulia

SunTJ.-Eko Sunl10micll

którcllluJ...olwick
procesów
ich
z
wymi"'lionych w pozycji RI-Rll

SZlUC7JIC

17,8800

200307

RI2 - W)miana odpadów w celu poddania
któr~mukolwick
procesów
ich
7wymi\.'Oionych w pozycji RI.Rll

Odpady wiclkogabaI)1owc

Zakład MechlUlicznoBiologicllll.:go
Pr/clw<lr/ani;'IOdpadów

KOl1llmałnych
Łączn. musu zebranych odpadón komunaln)'ch prlckazanych
zostaly prlekazane osobom fizycznym" tonach (Mgl
Ląclna masa zcbran)"'ch odpad{I\l: komunaln)'ch prlekazan)'ch
odz)'sk poza instalacjami lub urlądzcniami w tonach (Mgl
LącJ.n3 masa zchran)'ch udpadów komunalnych prlckazanych
został)' prlckazanc do instalacji w tunach IM~I

do za~ospodanJ\nlnia,

które

do z~l~ospodamwania, których

do zaf,:tospodarowania, które

Ląclna masa wszystkich zcbran)'ch odpadów komunalnych prlckazan)'ch do zaRospodarowania
" tonach IM~I

5. Ilość zebranych
INFORMACJA

i magazynowanych
O ZEBRANYCH

I

0,0000

o,oonn

50,89(»1

50,8900

I

odpadów komunalnych

I MAGAZYNOWANYCH

ODPADACH

KOMUNALNYCH

Masa zebran)'ch i ma~azJnO\'.an)'ch udpadón
komunalnych w tunach 'Mg)

Kod i rodzaj odpadu

2001 II

0,3000

'I'ckstylia

2001 28

0.11600

Farby. tusze, farby drukarskic, kleje:, k.,)iszczc i żywice inne niż
\\')mienione w 20 0127

Łączna masa z.cbran).ch odpadów komunalnycb
(Mg]

w ton ac b

I

O,360n

I

6. Masa odpadów powstałych po sortowaniu
INFORMACJA

odpadów selektywnie odebranych

O MASIE ODPADÓW POWSTAŁYCH
PO SORTOWANIU ODPADOW
ODEBRANYCH,
PRZEKAZANYCH
DO SKŁADOWAN1A

Adn-s installlt'Jl, ,",'k'{In'j
l.ushlly W)1WOrLOnl' odpady,
powslalL' z od('hran)Th pr/.cl.
podmiut odpOldim
komunlllnYl'h. pn.t'kaZlłnl' do
składowania

Kod i rodl,aj

:\I:IS,. tHlp:.d6w. POWShll •• po soI1Ol\"aniu

odro•du

odpadów st'1ekt,'-,,,nic odebranJch.
prLrkazanych do skladowanla w tonilch
IM.I
Frakcja
Frakcja
Masa

1912121lUlc

"'oit'mldlt" u:
SWII;TOKRZYSKIE,
PUli
iat: opatowski. Gmina:
Baćkowicc. Mic.i\cm\ość:

od O do

powyżej 80

80 mm

mm

całego
strumienia
odpadów

0,0000

32.1326

32,1326

odpady (w 1\111
i"mlcsz;:mc
subslaIH.:jt: i
pr/l.-wnioly) z
Int.'Chanic7.l1~,i
obróbki odpadów

.Ianc/H,'c. Ulicu. Janczyc-e
50, Kod pocztowy: 27-552

SELEKTYWNIE

Adres sldadowiska. Uli któn'
pru'klulIlltJ odpady do
skladowania

\VojewiHJztwO:
SWII;TOKRZYSKIE,
Pc",;a
t: opalnwski, Gmino,:
BaćkO\\icc, l\1ichetmość:
JancZ\'c.:, Ulica: Janczn;c
50, Kod P0C7.towy: 27-552

inn~ niż
\\ ~lllicllioIll: \\

19

12 II

7. Masa odpadów powstalych
komnnalnych

po sOl'towaniu zmieszanych

(niesegregowanych)

odpadów

ODPADOW
POWSTAŁYCH
PO
SORTOWANIU
ZMIESZANYCH
INFORMACJA
O
MASIE
(NIESEGREGOWANYCH)
ODPADÓW KOMUNALNYCH.
PRZEKAZANYCH
DO SKŁADOWANIA
Adn.-s inshl!ll"ji. \\' kii ••..
eJ 1.oshtly
w~'tworzon(' odpad)'. pm,'stalc z
od('hran)Th pn,e7. pudmiol
odplIdów komllllltlll~'-fh.
pr/,('łi.azun(' do skllldU\t'lmia

\Vojt'wIKbh'O'
PODh:ARPACh:IE, Powial:
stalowowol"ki, (;l11il101:Stalowa

Kod i rodzaj
odpadu

Masa odpadit\\,. puwsłllla pu sul10wlłuiu
1.Ini('szan)('h odpadów komullaln~'('h
odl'bran,f('h, pruklllllm'('h
du
skladowlłnill w IOlllłCh.11\1f!'1

Frakcja od O
do80mm

19 05 991n~
lli~W)ll1i~lIi,)ll~

9,5120

Frakcja
powyie
j80mm

Masa
całego
strumieni
a
odpadów

0,0000

9.5120

\Yuj(,wI,dJ.twu:

odpad~'

190599lnno:
ni•.•\\'ymi~ni~m •.•
cxlpady

36.63.\0

19 05 99 Inno:

0.0000

O.oouo

.16.63.10

l'Ilca: Slrefowa K ł\:od

\\'oj(.wooltno

\\'013. :\li('J ••cm",~: St.JIOW,l
WUI3.. l-Ika: Cl.'lltralrl<:'goOkręgu
Pr7.emysłowego 25. Kod pu,"'},lm'lT
37-150

Ił"

o:

ni~\\ymienion~
odpady

flU"/łHW~"

\\'uj('wÓllll\m:
P()l)h::\RP,\CKIE.I'm,latkż:ljski. Gminli:
l":l,aj~J....:\1i~.jl'>t'u,,":oÓ':.:
G1EDl..\ROW,\.
Uka:
(jIEDL.-\RO\\'.-\. h:~Nł (KtCllon')':
37-300

(K){'"ltoW~:.W-HJO

PODK:\RI'.\CKIE,
PII");.t:
,~l:Ilow()woJi.;"'i.Gmina: Slalima

\\'oj('wiNł

Pr,'.:my"ltlwego 25. "ud
37-450

T.ml()hrz.:g •.'Iil'j~l'o"u;;l.;
T"mohrl~g.

na kUm,'

pn:ekal1.lmO udplld)' do
składowania

PODK •.\N:I':\CKIl-:. Puwiat:
stJ.lowo\'iolski_ (;l1Iill;'}: StallJ\\a
\\'ola. \li('j~l.(I\mśł
SI.alowa
Wola. ł 'Ilu: C •.-nlralnc:go Okroęgu

Wola. ,\lIl"j"cttwuSi: SIlilo":!
Wola. Uka: Centrd.ln~go Okręgu
P17:..:mysłow~g(l 25. Kud {lut"l,urny
37-150

PODKARPACKIE .. Powiat:
Tarnohrzeg. (;mina:

Adł"l"s sklado"h.kal.

0 ..00011

12.35.10

".Ojt.'"tNłLI\loU

PODKARPACl\IE.I'o"iał:
sl.1lowO\wlsk.i. (;mill.ł: SI.1lcm3
Wola.. :'Hiej!'lcowośĆ':Obręh
Char,'.:\\i,;~, I'lkll Dl'jal"'n <:\\. nr
19:\4 5. Kod ptK"zh",'~': 37-450

19 12 1211\no:
odpady (w tym

Wojt'wrnbl",o:
PODKARPACKIE, Pu",i"l:
stalo\\o\\obl\i,
(;millOl.: Stalowa

0.0000

U430

-1.2..130

7mi~sZall':

Wola. \licjs('owośĆ': Obn;b
Charuwicc. l~licll: Działka ~w. nr
1934:5, Kod pot'"lhl\\')'; .17~450

suhslanc.jo: i
przedmioty) z
ITlcl..'hanil."".r.nej
ohróhki
odpadó .•••.inne

Wola., 7IoIiejs('owuśĆ':Stalowa
Wola. nim: Co:ntraln~go Ohęgu
Przo:mysłow~go 25. Kod pllnh,"')':
37--150

"'ojt'wbd1.l""u:
PODKARPACKIE, Puwiat
statQwowol!\ki. Gmina: Slalowa

niż
wymieniono: w
1912 II
Woj(>whdl.lwo:

191212 hUl<:
odr •.tdy (w 1)'111
zmi~7,alle

PODK.-\RPACKIE.Jlowial:
~1alowowols"i. Gmin •.•: Stalowa
Wola., ;\lif'j'>('uno':;Ć': 51,,1,)wa
Wola. l lik ••: Ccntral~g\)
Prlcmyslowcgo

0.0000

3.2670

).2670

staJo\\owolski. (;Illilla: Stalowa
Wola. \iił"jSC'ln\u':;Ć': Stalowa

slIhl'tancj.: i

Okr.;gu

25. Kod pOCl.hl\\~':
37-450

Województwo:
PODKARP ...\CKIE, I'owi"ll:

Wola. lilka:

pm:t1mioly) z
mo:chaniC'1.J1o:j
ohróbł..i
odp.-.dów inne

Pnemyslowego

Cenl.r.llno:go Okr.;gu
25. Kod pot'1.luw~':
37-450

nil
wymicnioll~ "
191211
19 12 121nl1<:

\"ojf'w6117.IWO:
PODKARI)ACKIE. POl\i,lł:
Tamohrz~g. Gmina:
Tamoorzeg. ,\liejs('ol'l"uśĆ':
Tamohrug. U1kll: Str~fowa 8, KmJ
P04..'lIOW~':39-400

0,0000

7,2010

Wujt'wiH17.lwu:

7.2010

odpady (w tym
zmi~s7llJle

PODKAR1JACKIE, I'owial:
leiajski. (:mina:

suhslam:jo: i

Lct.ajsk.. '\lIcjsl'ol'l"OM~:
GIEDLAROWA., nin:

pr/.:Jmi(~ly)z

GJEDL,AROWA Kod po('do\\'~-:
37~~\OO

mechanicznej
obróbki
odpadów inn.:
ni!
\\ymicnione
191211

8. Masa odpadów przygotowanych

w

do ponownego użycia i poddanych

recyklingowi

INFORMACJA O MASIE ODPADów PRZYGOTOWANYCH DO PONOWNEGO UZYCIA I PODDANYCH
RECYKLINGOWI Z ODPADów ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU GMINY
Kod i rodzaj odpadu

Masa odebran}'cb i zebran,,'ch
odpadów w lonach [Mg]

Masa odpadów pnygotowanych do
ponownego użycia i poddan}'ch
recyklingowi w lonach [Mg]

15 Ol O1 Opakowania z papiem i
(eklm)"

0.0000

14.6876

15 0102 Opakowania I.lwor!.)\\'
sztucznych

0.9400

20.6139

15 Ol 04 Opakowania z melali

0.0000

9.4765

15 Ol 05 Opakowania

0.0000

0.9009

58.9900

55.9320

wiclomalcria!O\\-c
15 Ol 07 Opakowania

7£

szkla

59.9300

Llc,"a masa odchran~'ch i l,chran~ch odlladów w lonach (1\11:1
L'ICl,na masa odll"dów IlrL~'l:otow"o)'ch do ponownego
1l0ddallJch rcc~klinl:owi "lolI"ch Il\1gl

III t ,6309

ui:~'cia i

W 2021 roku osiągnięte zostały następujące poziomy w zakresie gospodarki odpadami:
a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych - 35,78%
b) poziom ograniczenia
masy odpadów
przckazywanych do składowania - 6,36%

komunalnych

ulegających

biodegradacji

c) łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku
wyniosła 15,7500 [Mgl.

VII. Koszty gospodarowania

odpadami

komunalnymi

W związku z odbieraniem, odzyskiem. recyklingiem
unieszkodliwianiem
(zagospodarowaniem) odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.
Gmina Wilczyce poniosła koszty w wysokości 163.813,93 zl, w okresie od 01.07.2021 r. do
31.12.2021 r. Gmina Wilczyce poniosła koszty w wysokości 300.038,73 zl (na podstawie
umowy zawartej z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu na odbiór
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z
terenu Gminy Wilczyce).
VIII. Wyposażenie nieruchomości

w pojemniki i worki

Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy Wilczyce, Gmina zobowiązała się do wyposażenia
każdej nieruchomości objętej systemem w pojemniki na odpady zmieszane oraz w worki do
segregacji odpadów. Wyposażenie nieruchomości nastąpiło poprzez firmę wyłonioną w drodze
przetargu. Zakup pojemników i worków wkalkulowany był przez firmę w cenę oferty
zamówienia.

mgT

"ata;4yna Lukaw. "a
SI:KJU',TARl GML'iY

