
 
 
 
 
 
 
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Dąbrowa za 2016 r. 
 
A. Wstęp 

 

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 dokonywanie corocznej analizy 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych                

i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 
B. Zagadnienia ogólne 
 

1. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. odbiór odpadów komunalnych (i ich 

zagospodarowanie) z terenu nieruchomości zamieszkałych, realizowany był przez 

firmę Remondis Opole Sp. z o.o., na podstawie umowy zawartej z Gminą Dąbrowa. 

2. Zasady odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości reguluje pakiet 

uchwał. Dotyczą one przede wszystkim: metody, na podstawie której naliczana jest 

opłata „śmieciowa”; stawek tych opłat; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zamian za uiszczoną opłatę; terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat; 

wzoru deklaracji, który składa się w Urzędzie Gminy Dąbrowa, celem ustalenia 

wysokości opłaty dla danego gospodarstwa domowego oraz usług dodatkowych, które 

świadczy Gmina w związku z funkcjonowaniem systemu odpadowego. 

 
I. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości  z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 
 

1. Na terenie Gminy Dąbrowa nie funkcjonują instalacje do przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych. Ww. frakcje odpadów przetwarzane były w roku 2016 na 

terenie Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., działającego w ramach konsorcjum 

REMKOM, ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole. 



 
II. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
 

W 2016 r. nie realizowano zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami. 

Z końcem 2016 r. ustalono lokalizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), który został uruchomiony w styczniu 2017 r. 

 
III. Koszty poniesione z związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych  
 

Rodzaj kosztu w zł 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów (usługi podstawowe) 781 804,40 
Odbiór i zagospodarowanie odpadów (usługi dodatkowe) 86 583,16 
Koszty obsługi systemu (wynagrodzenie pracowników, inkaso, 
materiały biurowe, szkolenia) 

100 711,39 

RAZEM 969 098,95 
 
IV. Liczba mieszkańców (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) 
 

1. Wg zameldowanych – 9557 

2. Wg zamieszkania (na podstawie deklaracji) – 7524 

 
V. Liczba właścicieli, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 w ustawie              
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dot. pozbywania się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości 
niezamieszkałych) 
 
Gmina nie wydawała decyzji o rygorze natychmiastowej wykonalności. 
 
VI. Ilo ść odpadów wytwarzanych na terenie Gminy 
 
Gmina nie posiada danych dotyczących ilości wytworzonych odpadów na terenie Gminy 
Dąbrowa, gdyż nie prowadzi badań w tym zakresie. Na podstawie sprawozdań firm, 
zajmujących się odbiorem odpadów na terenie Gminy Dąbrowa, można wskazać ilość 
odebranych / zebranych odpadów w danym roku.  
 

Lp. Rodzaj odpadu Ilość (w Mg) 
1. Odpady zmieszane 1904,32 
2. Odpady biodegradowalne 74,74 
3. Papier i tektura 132,36 
4. Szkło 124,12 
5. Tworzywa sztuczne 157,48 
6. Leki 0,044 
7. RTV i AGD 0,450 
8. Odpady niebezpieczne 2,058 
9. Wielkogabaryt 162,80 

 



VII. Ilo ść 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 
 
1. Zebrane odpady zmieszane – 1904,32 Mg 

2. Odpady zielone (w tym odpady biodegradowalne) – 74,74 Mg 

3. Przekazane do składowania  – 90,65 Mg 
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