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WPROWADZENIE  

 

Cel analizy 
Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy  
Przytyk.  Analiza ta służy weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z wymogami art. 3. ust. 2, pkt 10 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021 poz. 888). 

Zgodnie z wymogami  art. 9tb cytowanej wyżej ustawy , wójt sporządza coroczną analizę stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi , która powinna zawierać: 

1. możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów 
stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 
2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 
3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 
odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi; 
4. liczbę mieszkańców; 
5. 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; 
6. ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 
7. ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 
 

Podstawa prawna sporządzenia analizy  
Podstawę sporządzenia Rocznej Analizy Stanu Gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Przytyk za rok 2021 stanowią obowiązujące w tym okresie akty prawne, do 
których zaliczane są w szczególności: 
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), 
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2021r. poz. 888 z późn. zm.), 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), 
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 699),  
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 
z późn. zm.), 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. 
zm.), 
7. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. poz. 10), 
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 
poz. 122, 
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. Poz. 
2412), 
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10. 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), 
11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów (Dz. U. poz. 523), 
12. Uchwała nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki 
odpadami 2022 (M. P. z 2016 r. poz. 784), 
13. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa Mazowieckiego 2024,  
14. Uchwała nr 91/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024  
15. Sprawozdanie Wójta Gminy Przytyk z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi za 2021 rok. 
 
Akty prawa miejscowego: 
 
- Uchwała Rady Gminy Przytyk  Nr XVII.166.2020 Rady Gminy Przytyk z dnia 18.09.2020 roku 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przytyk.  
- Uchwała Rady Gminy Przytyk Nr XIV.144.2020 z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub 
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku. 
-Uchwała Rady Gminy Przytyk Nr XVIII.180.2020 r.  z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie  wyboru 
metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie  nieruchomości oraz 
ustalenia stawki takiej opłaty. 
-Uchwała Rady Gminy Przytyk Nr XI.94.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku  w sprawie   ustalenia 
ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 
jedynie przez część roku. 
- Uchwała Rady Gminy w Przytyku Nr XII.113.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XI.94.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia 
ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 
jedynie przez część roku. 
-Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Przytyk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie 
 o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 
wykorzystywanych jedynie przez część roku. 
 
- Uchwała Nr XXI.197.2021 Rady Gminy z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie określenia terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
- Uchwała Nr XXII.145.2016 Rady Gminy Przytyk z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

 

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Przytyk  w 2021 roku. 
W 2021 r.  odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  oraz działek 
rekreacyjnych i domków letniskowych realizowany był przez Gminę Przytyk.  Na  nieruchomościach, 
na których prowadzona była działalność gospodarcza oraz budynkach użyteczności publicznej odbiór 
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realizowany był na podstawie indywidualnych umów zawartych przez właścicieli z przedsiębiorcami 
uprawnionymi do świadczenia usług w tym zakresie. 
Uprawnionych do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w roku 2021 było 8 podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej 
prowadzonej przez Wójta Gminy Przytyk. 
 

Podmioty świadczące usługi odbioru odpadów  komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie gminy Przytyk 
 

Lp. Nr 
rejestracyjny 

Nazwa Firmy adres 

1 2-2012 PREZERO SERVICE WSCHÓD Sp. z. oo. ul. Wrocławska 3 
26-600 Radom 

2 3-2012 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – 
Handlowe INERBUD Sp. z o.o. 

ul. Limanowskiego 154 
26-600 Radom 

3 6-2012 Usługi Ekologiczne Janas Krzysztof 
 

Garno, 
ul. Kasztanowa 21 
26-625 Wolanów 

4 8-2012 EKO-SAM 
Sp.  z .o.o. 
 

Al. Kasztanowa 24 
Milejowice 
26-652 Zakrzew 

5 9-2012 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
ATK Recykling 

ul. Chorzowska 3 
26-600 Radom 

6 10-2012 P.P.U.H. RADKOM Sp. z o.o. ul. W. Witosa 76 
26-600 Radom 

7 14-2016 Przedsiębiorstwo   Gospodarki Komunalnej i  
Mieszkaniowej Sp. z o.o. 

ul. Targowa 52, 
26-400 Przysucha 

8 16-2018 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-
BIS” Sp. z o.o., 

ul. Ściegiennego 268A, 
25-116 Kielce 

 

 

Punkt  zbierania  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Przytyk  w 
2021r. 

Adres punktu zbierania Godziny otwarcia 
 
Punkt stały 
 
Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 
obsługiwany przez 
EKO-SAM Sp. z o.o. 

Kaszewska Wola 30 
Gmina Przytyk 
(48) 618-05-45 

od poniedziałku do piątku w godz. 
7,00-15,00, oprócz pierwszego 
poniedziałku miesiąca i w  
pierwszą sobotę miesiąca od 7.00-
13.00 

 

W PSZOK przyjmowane były odpady dostarczanych przez mieszkańców. Dostarczane odpady musiały 
być posegregowane w następujący sposób: 
papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady 
biodegradowalne, odpady zielone, popiół i żużel, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i 
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany, 
zużyte opony. 
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Podmiotem realizującym na zlecenie Gminy Przytyk usługi odbioru, transportu i 
zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
działek rekreacyjnych i domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których 
powstają odpady komunalne były firmy: 

PreZero Service Wschód Sp. z o. o. z siedzibą w Radomiu ul. Wrocławska nr 3, 26-600 Radom. Gmina 
Przytyk podjęła współpracę z w/w firmą  na podstawie umowy  Nr 67/2020 z dnia 15.12.2020 r. w 
terminie określonym od 01.01.2021 r.- 31.12.2021 r oraz na podstawie umowy nr 77/2021 z dnia 
22.09.2021 r. od dnia 22.09.2021 r. – 31.10.2021 r.  
Z uwagi na wyczerpanie się środków określonych w umowie nr 67 umowa ta wygasła                               
w związku z czym podpisano kolejną umowę.   
Krzysztof Janas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krzysztof Janas Usługi Ekologiczne 
EKO-JAS oraz wspólnik spółki cywilnej Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EKO-JAS z siedzibą 
w Garnie ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów na podstawie umowy na 92/2021 z dnia 10.11.2021 r w 
terminie określonym od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r.  

 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.  
  Zgodnie z art. 9 e) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: ”Podmiot odbierający 
odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do 
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości: 

1)selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego 
zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.                                
o odpadach; 
2)niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. 
Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązane są do 
przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów  zielonych do Regionalnej 
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

W Planie Gospodarki odpadami dla województwa Mazowieckiego 2024 jako Regionalna 
Instalacja do Przetwarzania odpadów  Komunalnych (RIPOK) dla obsługi regionu radomskiego 
wskazany został Zakład Utylizacji Odpadów  komunalnych (ZUOK), zarządzany przez PPUH 
„RADKOM „ Sp. z o.o. w Radomiu m, w skład którego wchodzą : 

1.Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów(MBP). 
2.Składowisko odpadów komunalnych. 
3.Kompostownia odpadów zielonych. 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Wykaz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionów, w przypadku gdy znajdująca 
się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn 

 
 

Lp. Region Rodzaj instalacji Nazwa i adres 
Instalacji, 
podmiot 
zarządzający 

Nazwa i adres 
instalacji 
zastępczej w 
regionie, 
podmiot 
zarządzający 

Nazwa i adres instalacji 
zastępczej spoza 
regionu; podmiot 
zarządzający 

1. południowy do 
przetwarzania 
odpadów 
zmieszanych 

Instalacja MBP w 
Radomiu, ul. Witosa 94, 
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowo 
Handlowe „RADKOM” 
Sp. z o.o 

brak instalacji 
w regionie 

1. Instalacja MBP ul. 
Wólczyńska 249, 01-919 
Warszawa; BYŚ Wojciech 
Byśkiniewicz 
2. Instalacja MBP, ul. 
Turystyczna 38, 05-830 
Nadarzyn;Przedsiębiorstwo 
Usługowe Hetman Sp. z 
o.o. 
3. Instalacja MBP ul. 
Zawodzie 16, 02–981 
Warszawa; REMONDIS 
Sp. z o.o. 
4. Instalacja MBP w m. 
Wola Ducka 70A, 05-408 
Glinianka; PPHU Lekaro 
Jolanta Zagórska 
5. Instalacja do 
termicznego 
przekształcania 
odpadów, ul. Zabraniecka 
2, 04-459 Warszawa; 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania w m.st. 
Warszawie Sp. z o.o. 
(po rozbudowie) 

2. południowy kompostownia Kompostownia w 
Radomiu, ul. Witosa 94; 
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowo 
Handlowe „RADKOM” 
Sp. z o.o. 

brak instalacji 
w regionie 

1. Kompostownia w m. 
Międzyleś 1,05-326 
Poświętne; PN-WMS Sp. z 
o.o. 
2. Kompostownia ul. 
Stefana Bryły 6, 05-800 
Pruszków; Miejski Zakład 
Oczyszczania w 
Pruszkowie Sp. z o.o. 
3. Kompostownia w m. 
Stare Lipiny Al. 
Niepodległości 253, 05-
200 Wołomin; Miejski 
Zakład Oczyszczania w 
Wołominie Sp. z o.o. 

3. południowy składowisko Składowisko w Radomiu 
ul. Witosa 98, 26-600 
Radom; 
Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno Usługowo 
Handlowe „RADKOM” 
Sp. z o.o 

brak instalacji 
w regionie 

1. Składowisko odpadów 
ul. Lennona 4, 05-400 
Otwock; Amest Otwock 
Sp. z o.o. 
2. Składowisko odpadów w 
m. Wola 
Suchożebrska, ul. 
Sokołowska 2, 08-125 
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Suchożebry; Zakład 
Utylizacji Odpadów Sp. z 
o.o. 
3. Składowisko w m. 
Zakroczym; PG INWEST 
Sp. z o.o 

 
 
 

Możliwości przetwarzania odpadów  zmieszanych odebranych z terenu gminy Przytyk 
W 2021 r. wszystkie odpady zmieszane z terenu Gminy Przytyk  w ilości  522,75  Mg trafiły do instalacji 
mechaniczno  – biologicznego przetwarzania odpadów  komunalnych w ZUOK w Radomiu. 

Część mechaniczna w/w instalacji stanowi sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych, 
która osiąga wydajność 170 tys. Mg/rok. 

Część biologiczna instalacji stanowi linia kompostowania frakcji organicznej pochodzącej ze strumienia 
zmieszanych odpadów komunalnych  oraz odpadów  zielonych i biodegradowalnych zbieranych 
selektywnie, o przepustowości 75 tys. Mg/rok, w tym dla odpadów  zielonych  10 tys. Mg/rok 

Moce przerobowe zaspakajają potrzeby w tym zakresie. 

Możliwości przetwarzania pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów  komunalnych przeznaczonych do składowania  z terenu gminy Przytyk. 

Uchwała Nr 4/19 Sejmiku Województwa  Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r.  w sprawie 
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego określa instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi 
oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w 
nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn.  

 

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości  i porządku                            
w  gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywała koszty 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmowały koszty: 
1) Odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, 
2) Utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
3)Obsługi administracyjnej systemu, 
4) Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Przedsiębiorcy, którzy świadczyli usługi odbioru, transportu  i zagospodarowania odpadów z terenu 
gminy Przytyk zostali zobowiązani do odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych                             
w ramach wartości w/w wynagrodzenia za wykonanie umów. Gmina ma jednak obowiązek zapewnić 
czystość i porządek na swoim terenie i stworzyć warunki niezbędne do jej utrzymania dlatego też istnieje 
potrzeba utworzenia własnego Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ani przepisy 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - dalej u.u.c.p.g., ani 
u.o. nie formułują wymagań dla punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wymagania 
lokalizacyjne określa gmina, przy czym musi być spełniony warunek łatwego dostępu do tego punktu 
dla wszystkich mieszkańców gminy. Sam proces utworzenia PSZOK-u jest długi oraz trudny jednak 
możliwy do osiągnięcia.  
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Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                               
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2021roku. 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy w 2021 roku, a obejmujący : odbiór, transport                                  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz 
nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, działki rekreacyjne na terenie gminy Przytyk,  
w formie ryczałtu brutto na czas trwania umów wynosiło- 1 318 119,35 zł.  

Obsługa PSZOK odbywała się na podstawie podpisanej umowy nr 79  zawartej w dniu 30.12.2020 r.  
na okres od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmujący  organizację i prowadzenie PSZOK  na działce nr ew. 
gruntu 96 położonej w Kaszewskiej Woli wynosiło – wynagrodzenie ryczałtowe  brutto 5 000,00 zł  
miesięcznie. 

 

Działania edukacyjno – informacyjne dotyczące systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Przytyk.  

Gmina Przytyk mając na uwadze dobro mieszkańców na bieżąco prowadzi działania edukacyjno – 
informacyjne w zakresie postępowania z odpadami, ich  prawidłowej segregacji jak również 
korzyści wynikających z wyboru selektywnej zbiórki. Działania te skierowane są do obszernej 
grupy- zarówno najmłodszych mieszkańców jak i dla starszych osób. Przybliżając naszym 
mieszkańcom problematykę związaną z racjonalnym wytwarzaniem i gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi Gmina Przytyk m.in. prowadzi profile społecznościowe na stornie www.przytyk.pl 
oraz na Facebooku, w których są umieszczane np. porady jak prawidłowo segregować śmieci. 
Zamieszczane są również materiały edukacyjno-informacyjne. Jednym z takich materiałów jest 
Praktyczny Poradnik Segregacji Śmieci. Zawiera on informacje dotyczące prawidłowej segregacji 
czy  PSZOKU. Sukcesywnie jest wydawany Informator Samorządowy, w którym mieszkańcy są 
informowani o bieżących sprawach gminy czy zmianach w przepisach.  

 

Ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy Przytyk w 2021 roku.  

 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

 
Nazwa: Kod: [Mg] 

Zużyte opony 16 01 03 7,9200 
Zmieszane odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 
01, 17 09 02 i 17 09 

03 

17 09 04 21,8800 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 

elektroniczne inne 
niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

20 01 36 4,6200 
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Odzież 20 01 10 2,0700 
Odpady 

wielkogabarytowe 
20 03 07 14,1800 

SUMA:   50,67 
 

 
Informacja o odpadach komunalnych  

 

 
Nazwa: Kod:  [Mg] 
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 24,4800 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

15 01 02 150,4800 

Opakowania ze szkła 15 01 07 168,3800 
Papier i tektura 20 01 01 22,7950 
Szkło 20 01 02 15,6000 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 35 

20 01 36 5,5600 

Tworzywa sztuczne 20 01 39 33,6350 
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 93,4700 
Inne odpady nieulegające 
biodegradacji 

20 02 03 32,4000 

Niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

20 03 01 372,8480 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 66,1800 
   
Łączna masa odebranych 
odpadów komunalnych w 
tonach [Mg] 

- 985,8280 

Łączna masa odebranych 
odpadów komunalnych z 
wyłączeniem odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 

- 985,8280 

Łączna masa odebranych 
odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych 

- 0,0 

 
 

Informacja o sposobie zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych 
 

Informacja o odpadach komunalnych nieulegających  biodegradacji 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych 
przekazanych do zagospodarowania, które zostały 
przekazane osobom fizycznym w tonach [Mg] 

0,0000 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych 
przekazanych do zagospodarowania, odzyskanych 
poza instalacjami lub urządzeniami w tonach [Mg] 

0,0000 
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Informacja o odpadach komunalnych ulegających  biodegradacji 
 
 

 

 

 

Wpływy w ramach Gminnego Systemu w 2021r. 
Uchwałą Rady Gminy Przytyk Nr XVIII.180.2020 z dnia 24.11.2020 roku w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, ustalono stawki: 

1. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny 
w wysokości 16,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 
2. opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 32,00 zł 
miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. 
 
Uchwała Rady Gminy Przytyk Nr XII.113.2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany 
Uchwały Nr XI.94.2019 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie  ustalenia ryczałtowej 
stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 
wykorzystywane jedynie przez część roku ustala:  
 
- stawkę ryczałtową za rok od domku letniskowego oraz działek rekreacyjnych, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 140,00 zł, 
- stawkę podwyższoną opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny,                         
w wysokości 280,00 zł miesięcznie. 
 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych 
przekazanych do zagospodarowania, które zostały 
przekazane do instalacji w tonach [Mg] 

845,0830 

Łączna masa wszystkich odebranych odpadów 
komunalnych przekazanych do zagospodarowania w 
tonach [Mg] 

845,0830 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych 
przekazanych do zagospodarowania, które zostały 
przekazane osobom fizycznym w tonach [Mg] 

0,0000 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych 
przekazanych do zagospodarowania, odzyskanych 
poza instalacjami lub urządzeniami w tonach [Mg] 

0,0000 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych 
przekazanych do zagospodarowania, które zostały 
przekazane do instalacji w tonach [Mg] 

140,7450 

Łączna masa wszystkich odebranych odpadów 
komunalnych przekazanych do zagospodarowania w 
tonach [Mg] 

140,7450 
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Koszty poniesione w związku z wdrożeniem oraz obsługą systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi.  

Nazwa kosztu 

Wyszczególnienie 
Wydatki (zł) 

Rok 2021 

Koszty wywozu odpadów 
komunalnych(odbiór, transport i 
zagospodarowanie odpadów 
komunalnych) 

1 354919,70 zł  

Koszty obsługi systemu 
wynagrodzenia pracowników 
związanych z tworzeniem 
oraz obsługą systemu 6 1637,60 zł  

RAZEM : 
1 416 557,30 zł  

 
 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

Wyszczególnienie 

 

rok 2021 

 
Naliczenia (przypisy) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 1 221 442,45 zł  

Umorzenia 
0,00 zł 

Wpływy (wpłaty) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(za rok 2020) 1 098 652,14 zł 

Wpływy (wpłaty) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zaległe 81 637,89 zł 

Wpłaty ogółem w roku 2020 
1 180 290,03 zł 
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Nieuregulowane zobowiązania (zaległości) z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w roku 2020 

121 289,58 zł 

Naliczenia (przypisy) z tytułu wystawionych upomnień 7 537,60  zł 

Wpłaty z tytułu wystawionych upomnień 7 951,60 zł 

Nieuregulowane zobowiązania (zaległości) z tytułu wystawionych 
upomnień w roku 2019 

0,00 zł  

 
Właściciele nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi otrzymują upomnienia.  

Liczba mieszkańców gminy Przytyk.  
 
     Na terenie Gminy Przytyk  na dzień 31.12.2021 r. zameldowanych było 7295 mieszkańców. 
Zgodnie z art. 6i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                                             
i porządku w gminach obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstaje w przypadku nieruchomości zamieszkałej za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości 
zamieszkuje mieszkaniec. Na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości deklaracji                              
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Przytyk odbierała odpady od 6 
061 mieszkańców (średnia ilość osób w 2021 r.). Liczba osób faktycznie zamieszkujących Gminę 
Przytyk nie jest tożsama z liczbą osób zameldowanych. 

      

Liczba mieszkańców na dzień do 31.12.2021 r.  
 

Wiek Mężczyzn  Kobiet  Ogółem  
0-2 146 131 277 
3 53 44 97 
4-5 85 87 172 
6 44 50 94 
7 44 38 82 
8-12 217 224 441 
13-15 117 128 245 
16-17 94 97 191 
18 44 55 99 
19-65 2394 0 2394 
19-60 0 1994 1994 
>65 423 0 423 
>60 0 786 786 
Ogółem  3661 3634 7295 
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Postepowanie wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami. 
      Jak wspomniano wyżej Gmina Przytyk dokonuje bieżącej weryfikacji nieruchomości na terenie 
Gminy. W przypadku stwierdzenia nieruchomości zamieszkałej, której właściciel nie dopełnił                              
w terminie  obowiązku złożenia deklaracji za gospodarowanie odpadami, wszczynane jest postępowanie 
administracyjne w celu określenia wysokości opłaty. 
 
 

Osiągnięte poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku poszczególnych 
frakcji odpadów.  

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia 
określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) odpowiednich poziomów: 
Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
 

 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia %  

 

 
 
 
Wymagany zgonie z rozporządzeniem poziom recyklingu na rok 2021 wynosi 20% wobec  powyższego 
Gmina Przytyk  wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowymi przepisami uzyskując 
poziom recyklingu w wysokości 27,41% 
 

Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U z 2017 poz. 2412) ,określa 
poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Zgodnie z w/w 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska ostatni poziom, który musiał zostać osiągnięty został określony 
do lipca 2020 roku.  

Gmina Przytyk osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 7,94 %.  
Jeżeli osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy niż poziom 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.  
 

 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. 2021 r.  
Wymagany 
do 
osiągnięcia 
poziom 

10% 12% 14% 16% 18% 20% 30% 40% 50% 20 % 

Poziom 
osiągnięty 
przez 
Gminę 
Przytyk 

16,21% 23,30% 25,85% 43,84% 29,18% 33,36% 29,20% 49,64% 39,96 
% 

27,41 % 
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Recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych rozbiórkowych. 
Dopuszczalne  poziomy odzysku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska przedstawia 
poniższa tabela: 
 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] inne niż 
niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.  
lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Wymagany do 
osiągnięcia 
poziom 

36 38 40 42 45 50 60 70 0 

Poziom 
osiągnięty 
przez 
Gminę  
Przytyk 

100 100 100 50 0 100 100 0,00 0 

 
 

Od 2021 r., poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami [%] inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe obliczany został dla wszystkich 
odpadów komunalnych ogółem. Jednocześnie warto zaznaczyć, że od tego roku  i w latach kolejnych 
dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie będą już wymagane poziomy recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 
Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych obliczany będzie jako 
stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 
recyklingowi do masy wytworzonych odpadów komunalnych, ale w obliczeniach nie będzie się 
uwzględniać innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
komunalne. 
 

Podsumowanie.  
 

1. Na podstawie zgromadzonych danych można uznać, że system gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Przytyk funkcjonuje właściwie. System oparty jest o akty 
normatywne różnego szczebla, które zostały ujęte w analizie. Mieszkańcy Gminy zbierają 
odpady selektywnie z coraz większa starannością.  

2. Priorytetowym zadaniem dla Gminy Przytyk na przyszłe lata jest dbałość o ograniczenie 
kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi                  
w Gminie Przytyk bez pogorszenia jakości usług.  

3. W dalszym ciągu będą prowadzone działania edukacyjno – informacyjne zachęcające 
mieszkańców Gminy Przytyk do selektywnej zbiórki odpadów oraz edukacji w zakresie 
zapobiegania powstawaniu odpadów.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizę sporządziła: 
Donata Pisarska 
Młodszy referent Urzędu Gminy w Przytyku 
 


