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1. CEL OPRACOWANIA 
 

Przedmiotowe opracowanie stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Miasta i Gminy Wolbrom za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Zostało 

sporządzone w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

2. PODSTAWA PRAWNA 
 

Analizę sporządzono na podstawie  art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9 tb ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz.250 ze zm.), zgodnie z którymi gmina została zobowiązana 
do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi opracowywana jest 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. Analiza  obejmuje w 
szczególności: 

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania; 

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 
odpadów komunalnych; 

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 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. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Wolbrom funkcjonuje w oparciu o 

następujące podstawy prawne: 

  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 

2017r. , poz.1289 ze zm.). 

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze 

zm.) 

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 

2017 r., poz. 2412). 

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/8133dfa6acd5ae0d0fa6ce1ca60ea0e4.pdf
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/8133dfa6acd5ae0d0fa6ce1ca60ea0e4.pdf
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/5e99f1688b181aa69d8d4c192ff43b79.pdf
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/5e99f1688b181aa69d8d4c192ff43b79.pdf
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  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2016 r,  Nr 2167). 

Akty prawa miejscowego: 

 Uchwała Nr XX/187/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

Wolbrom. 

 Uchwała Nr XXX/294/2016 Rady Miejskiej W Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016 r.  

w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr XX/187/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu  

z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Miasta i Gminy Wolbrom. 

 Uchwała Nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016 r.  

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy 

Wolbrom. 

 Uchwała Nr XXII/212/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/189/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 

lutego 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie 

Miasta i Gminy Wolbrom. 

 Uchwała Nr XIX/182/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016 r.  

w sprawie w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

 Uchwała Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej W Wolbromiu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 

wzoru deklaracji dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, położonych na terenie Miasta  

i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy. 

 Uchwała Nr XVIII/168/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2015 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/37/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 marca 

2015r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej ustalenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 

położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których zamieszkują mieszkańcy. 

 Uchwała Nr XX/188/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Wolbrom  

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym. 

 UCHWAŁA NR XXX/295/2016 Rady Miejskiej W Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały Nr XX/188/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 25 lutego 

2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta  

i Gminy Wolbrom i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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 Uchwała Nr  XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016 r.  

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 UCHWAŁA NR XIX/183/2016 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2016 r.  

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których 

powstają odpady komunalne z terenu miasta i gminy Wolbrom. 

 Uchwała Nr XXII/213/2016 Rady  Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 kwietnia 2016 r.  

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę Wolbrom 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 

 

3.  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO SYSTEMU  GOSPODAROWANIA   ODPADAMI  
KOMUNALNYMI  NA  TERENIE MIASTA I GMINY  WOLBROM 

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Wolbrom obejmuje 

nieruchomości zamieszkałe a także nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne.  

Opłaty 

 Zgodnie z podjętą uchwałą w przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość położoną na terenie Gminy Wolbrom oraz określoną  stawkę 

opłaty . 

Ustalono  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla 

nieruchomości zamieszkałych w wysokości 15 zł ( słownie: piętnaście złotych 00/100) za jeden 

miesiąc w przypadku odpadów zbieranych w sposób zmieszany 

Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jednego mieszkańca dla 

nieruchomości zamieszkałych w wysokości 7,50 zł ( słownie: siedem złotych 50/100) za jeden 

miesiąc, w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny.  

Ustalono się stawkę opłaty na jednego mieszkańca dla nieruchomości, na których zamieszkuje 

powyżej 5 osób, w wysokości 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za jeden miesiąc, od każdej 

osoby, jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny 

Zmieszane odpady komunalne zbierane są do pojemników, natomiast wysegregowane odpady 

komunalne do worków oznaczonych odpowiednimi kolorami. 

 Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono miesięczną 

stawkę opłaty za pojemnik: 

1) o pojemności 120 litrów – w wysokości 25,00 zł, 

2) o pojemności 240 litrów – w wysokości  34,00 zł, 

3) o pojemności 1100 litrów – w wysokości  72,00 zł, 
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4) o pojemności 7 000 litrów – w wysokości  650,00 zł, 

W przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny z nieruchomości 

niezamieszkałych  ustalono miesięczną stawkę za pojemnik:  

1) o pojemności 120 litrów – w wysokości 35,00 zł, 

2) o pojemności 240 litrów – w wysokości  48,00 zł, 

3) o pojemności 1100 litrów – w wysokości  101,00 zł, 

4) o pojemności 7 000 litrów – w wysokości  830,00 zł, 

Częstotliwość 

  Zmieszane odpady komunalne odbierane były z nieruchomości zgodnie z opublikowanym 
przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:  

1) budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień.  

  Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa 
sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe gromadzone oddzielnie w odpowiednich 
workach z folii lub pojemnikach do selektywnej zbiórki ustawionych w gniazdach odbierane 
będą z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem:  

1) budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz na miesiąc,  

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż raz tydzień.  

 Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich  pojemnikach do 
gromadzenia bioodpadów odbierane były z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez 
gminę harmonogramem:  

1) budynki jednorodzinne 

 -  w okresie od 1 maja do 31 października – dwa razy w miesiącu,  

 - w pozostałym okresie  - jeden raz w miesiącu,  

2) budynki wielorodzinne - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień.  

 Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych  z nieruchomości niezamieszkałych odbywała 

się z częstotliwością zadeklarowaną przez właściciela nieruchomości, nie rzadziej jednak niż 

jeden raz w miesiącu. 

 Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz zużyte opony – 
dwa razy w roku sezon wiosenny i jesienny (sprzed posesji). 

 Przeterminowane leki zbierane są do specjalnych pojemników co najmniej raz miesiącu w 7 
aptekach na terenie Gminy: 

Apteka przy Rynku, Wolbrom, ul Krakowska 2,  

Apteka w Przychodni, Wolbrom, ul. Skalska , 

Apteka w Pawilonie, Wolbrom, ul Skalska Pawilon 1A,  

Apteka Bliska, Wolbrom, ul. Krakowska 43,  

Twoja Apteka, Wolbrom, ul. 1-Maja 39,  
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Apteka Mediq, Wolbrom, ul. Mariacka 6,  

Apteka Echinacea, Łobzów 155. 

Mieszkańcy Gminy Wolbrom w ramach uiszczonej opłaty mają możliwość oddawania 

wysegregowanych odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), który znajduje się na placu WZWKGKiM w Wolbromiu przy ul. 1-Maja 59. 

PSZOK otwarty jest w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 - 18.00 oraz w soboty w 

godz. 8.00-13.00 i przyjmuje od właścicieli zamieszkałych nieruchomości następujące rodzaje 

odpadów: 

1. Odpady surowcowe (tj. makulatura, szkło, tworzywa, metale), 

2. Odpady zielone, 

3. Inne odpady ulegające biodegradacji, 

5. Odpady budowlane (np. zmieszane odpady poremontowe), 

6. Odpady wielkogabarytowe, 

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8. Baterie i akumulatory, 

9. Chemikalia, 

10. Przeterminowane leki, 

11. Świetlówki, 

12. Zużyte opony, 

13. Popioły paleniskowe. 

Na stronie internetowej www.wolbrom.pl funkcjonuje  zakładka  dotycząca  systemu  

gospodarowania odpadami, gdzie zamieszczane są bieżące informacje, m.in.  

 - harmonogramy odbioru odpadów z poszczególnych miejscowości, 

- druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami    komunalnymi,  

- informacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami, 

- teksty uchwał podjętych przez Radę Miejską w Wolbromiu, 

 - inne materiały informacyjne związane z gospodarowaniem odpadami. 

 

4. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW 

ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO – 

BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPDÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO 

SKŁADOWANIA. 

Na terenie Gminy Wolbrom nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, ponieważ na terenie Gminy nie ma Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów – 

tzw. RIPOK 

Gmina Wolbrom  wchodzi w skład Regionu Zachodniego  - zgodnie obowiązującym podziałem 

województwa małopolskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi. 
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Zgodnie  z   zapisami Planu   Gospodarki   Odpadami  Województwa Małopolskiego  dla Regionu 

Zachodniego  określono   następujące  instalacje do  przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych: 

1) Instalacje regionalne: 

 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów w Oświęcimiu, 
ul. Nadwiślańska 36, 

 Instalacja  do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w 
Ujkowie Starym, gm. Bolesław, ul. Osadowa 1, 

 Instalacja  do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w 
Krakowie, ul. Krzemieniecka 40, 

 Instalacja  do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w 
Brzeszczach, ul. Graniczna 48, 

 Instalacja  do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w 
Krakowie, ul. Półłanki 64, 

 Instalacja  do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w 
Krakowie , ul. Nad Drwiną 33, 

 Instalacja  do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w 
Choczni, ul. T. Kościuszki 304, 

 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w 
Balinie, ul. Głogowa 75,32-500 Chrzanów, 

 

2) Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych 

instalacji  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych,  w  przypadku  gdy znajdująca się w nich   

instalacja   uległa  awarii  lub  nie  może  przyjmować  odpadów  z  innych  przyczyn: 

 Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Trzebini, ul. Piłsudskiego, 
 Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Jaworznie, ul. Martyniaków, 
 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Tylmanowej, osiedle Rzeka 419, 
 Zakład Utylizacji odpadów w Nowym Targu, ul. Jana Pawła II 115, 
 Zakład Zagospodarowania Odpadów w Myślenicach, ul. Kornela Ujejskiego 341. 

 

3)  Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych   odpadów    zielonych    i   innych   bioodpadów: 

Instalacje regionalne: 

 Kompostownia odpadów Barycz, Kraków, ul. Krzemieniecka 40, 
 Kompostownia odpadów, Kraków, ul. Kosiarzy 5A, 
 Kompostownia  odpadów  zielonych  zbieranych  selektywnie  w Kętach, ul. Kęckie Góry  

Północne, 
 Kompostownia odpadów   zielonych  selektywnie   zbieranych i bioodpadów w Oświęcimiu, ul. 

Nadwiślańska, 
 Instalacja  kompostowania  tlenowego  odpadów  organicznych w Chrzanowie, ul. Powstańców 

Styczniowych 15, 
 Kompostowania odpadów organicznych w Zalesianach, gm. Gdów, 
 Kompostowania odpadów organicznych w Ujkowie Starym, gm. Bolesław, ul. Osadowa 1, 
 Kompostownia odpadów zielonych selektywnie zbieranych w Balinie, ul. Głogowa 75, 32-500 

Chrzanów 
 

4) Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich 
instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych.przyczyn: 

 Kompostowania odpadów organicznych w Brzeszczach, ul. Graniczna 48. 
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5) Instalacje do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczone do składowania: 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Barycz w Krakowie, ul. 
Krzemieniecka 40, 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kętach, ul. Kęckie Góry 
Północne, 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujkowie Starym, gmina 
Bolesław, ul. Osadowa 1 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzeszczach, ul. 
Graniczna 48, 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Oświęcimiu, ul. 
Nadwiślańska 36 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Chrzanowie-Balinie, ul. 
Głogowa 75 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne W Trzebini, ul. 
Piłsudskiego 

6) Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regionalnych 
instalacji  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych,  w  przypadku  gdy znajdująca się w 
nich   instalacja   uległa  awarii  lub  nie  może  przyjmować  odpadów  z  innych  przyczyn: 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Choczni, ul. T.Kościuszki 
304, 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mianocicach, gmina 
Książ Wielki, 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Żębocinie, gmina 
Proszowice, 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Andrychowie, ul. Biała 
Droga. 
 

5. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Z najważniejszych potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi jest z 

pewnością modernizacja  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W planach 

modernizacji Punktu planuje się utwardzenie placu i drogi dojazdowej, wykonanie wiat, stanowisk, 

zakup kontenerów. W ramach rozbudowy planowane jest uruchomienie tzw. „lamusowni”, gdzie 

oddane przez mieszkańców zbędne przedmioty będą przekazywane zainteresowanym do ponownego 

wykorzystania. Szacunkowy koszt powyższych inwestycji szacuje się na ok. 500 tys. zł.  

W roku objętym niniejszą analizą, koszty inwestycyjne związane z systemem gospodarki odpadami 

ograniczyły się do zakupu pojemników do segregacji odpadów. 

 

 

6. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM I 

UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Koszty funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy 

Wolbrom w 2017 roku 
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Lp. Wyszczególnienie Koszty w zł 

1. Koszty odbierania i zagospodarowania odpadów 
komunalnych 

2.098.800,00 zł 

2. Obsługa PSZOK 45.500,78 zł 

3. Koszty administracyjne 61.633,81 zł 

4.  Koszty inwestycyjne (zakup koszy) 0 

Razem 2.051.930,03zł 
 

 

Procentowy udział kosztów funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na 

terenie Miasta i Gminy Wolbrom w 2016 roku 

 

 

W 2017 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbrom 

wykonywała  firma ZGK Bolesław, ul. Osadowa 1, która została wyłoniona w drodze przetargu.  

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017 wyniosły –

2.433.184,81 zł 

Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 118.970,92 zł (wykazane 

zaległości przedstawione są w sposób narastający od 1 lipca 2013 roku). 

7. LICZBA MIESZKAŃCÓW  

Liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Wolbrom na koniec 2017 roku wynosiła 22 747, w tym: 

- 8 513      – teren miasta 

- 14 234    - tereny wiejskie 

koszty odbiou i 
zagospodarowania 

odpadów 
komunalnych

95%

koszty utrzymania 
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2%

koszty 
administracyjne

3%

koszty 
inwestycyjne

0%
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koszty administracyjne
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Liczba osób faktycznie zamieszkałych na terenie gminy Wolbrom jak wynika ze złożonych deklaracji 

na dzień 31.12.2017 r. wynosiła  22.528 osób, spośród których 21.958 osoby zadeklarowały zbieranie 

odpadów w sposób selektywny, natomiast 570 osób w sposób zmieszany. 

Różnica między liczbą osób zameldowanych a liczbą osób objętych opłatą (wynikająca z deklaracji) 

wynika m.in. z migracji ludności (praca za granicą, młodzież studiująca, itp.), poza tym jest to liczba 

stale zmieniająca się na skutek zgonów i urodzeń. 

 

8. LICZBA 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 

 

W 2017 roku na terenie gminy Wolbrom Strażnicy Straży Miejskiej w Wolbromiu stwierdzili 15 

przypadków braku posiadania umowy przez właścicieli nieruchomości, o której mowa w art. 6 ust. 1 

ustawy na pozbywanie się z ich terenu nieczystości ciekłych. 

Wobec właścicieli nieruchomości (sprawców wykroczeń) zastosowano sankcje wynikające z 

obowiązujących przepisów prawa.  

 

9. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY 

Odpady wytworzone w 2016 roku 

Rodzaj odpadów Ilość odpadów w Mg 

Zmieszane odpady komunalne 5 181,44 

Tworzywa sztuczne 339,215 

Szkło 366,14 

Papier i tektura 179,568 

Bioodpady 648,539 

Odpady wielkogabarytowe 169,68 

Zużyte opony 32,66 

Zużyty sprzęt elektryczny 27,174 

Przeterminowane leki 0,56 

Gruz budowlany  48,76 

Suma odpadów: 6 993,736 
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10. ILOŚĆ 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. 

 

 
 

11. PODSUMOWANIE 
 

1) Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Wolbrom 
za rok 2017 została sporządzona w celu weryfikacji możliwości technicznych i 
organizacyjnych gminy, mająca dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia 
efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
gminy. 

2) Gmina Wolbrom prowadziła system gospodarowania odpadami  zgodnie z 
wytycznymi ujętymi w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Małopolskiego” w szczególności realizując cele: zmniejszenia ilości odpadów 
komunalnych kierowanych na składowiska, całkowitego wyeliminowania nielegalnych 
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5,2%

2,6%
9,3%

2,4%
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Procentowy udział ilości poszczególnych odpadów 
wytworzonych i odebranych w roku 2017 z terenu Gminy 

Wolbrom
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wysypisk odpadów, prowadzenia monitoringu oraz uszczelnienie systemu 
gospodarowania odpadami. 

3) Na podstawie analizowanych danych można stwierdzić, że system gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Wolbrom funkcjonuje prawidłowo i 
przynosi oczekiwane rezultaty co najwidoczniej obrazują osiągane przez gminę 
poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia tworzyw sztucznych, 
papieru i szkła. Mieszkańcy oddają coraz więcej odpadów segregowanych 
zmniejszając jednocześnie ilości zmieszanych odpadów komunalnych. 

4)  Pomimo faktu, iż wszyscy mieszkańcy gminy posiadają pojemniki na odpady 
komunalne to jednak ilość dzikich wysypisk nie maleje. Dlatego też od 1 czerwca 2016 
roku uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu objęto systemem zbierania odpadów 
komunalnych nieruchomości niezamieszkałe co znacznym stopniu przyczyniło się do 
wzrostu efektywności funkcjonowania systemu. 

5) Niezbędne jest także prowadzenie ciągłej i systematycznej edukacji ekologicznej, 
która pomoże uświadomić mieszkańcom problemy i konsekwencje wynikające z 
niewłaściwego postępowania z odpadami, a także skierowanie uwagi na właściwą 
segregację odpadów, która wpływa na ograniczenie odpadów składowanych na 
wysypisku. 

 


