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I. WPROWADZENIE 
 
I.1. Cel i podstawa prawna przygotowania analizy 
 
Przedmiotowy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Tarnów Opolski, sporządzoną w celu weryfikacji możliwości technicznych 
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 
Analizę sporządzono 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 ze zm.), gdzie określony 
został jej wymagany zakres. 
 
 
I.2. Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami 
 
Podczas sporządzania niniejszej analizy opierano się na dokumentach o charakterze strategicznym: 
 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 przyjęty uchwałą 

Nr XX/271/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. oraz na lata 
2016-2022 przyjęty uchwałą Nr XXVII/306/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 
marca 2017 r. 

 Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, przyjęty uchwałą Nr 88 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 
2016 r. (M. P. z 2016 r. poz. 784), 

oraz ustawach i aktach wykonawczych dotyczących gospodarki odpadami: 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. Nr 21 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 

r. poz. 2010 ze zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 
2017 r. Nr 2412), 

 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. z 2016 r. Nr 2167), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań o 
odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz 
realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2018 r. Nr 1627), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1923). 

 
 
 
II. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ 
 
Przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie gminy powinni uzyskać wpis do rejestru działalności 
regulowanej.  
 
Poniższa tabela zawiera wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów Opolski. 
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Tabela nr 1. Wykaz przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej (odbiór 
odpadów komunalnych - stan na III 2019 r.) 
 

Lp. Nazwa  firmy Adres Numer 
rejestru 

Data wpisu 

1. Komunalne Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o 

47-320 Gogolin 
ul. Ligonia 15 1/2012 5.03.2012 

2. 
Wywóz Nieczystości oraz Przewóz 
Ładunków  
Wiesław Strach 

42-224 Częstochowa 
ul. Kosmowskiej 6 m 94 2/2012 

6.03.2012 

3. Strach i Synowie Sp. z o.o.  42-202 Częstochowa 
ul. Bór 169 3/2012 6.03.2012 

4. Elkom Sp. z o.o  46-021 Brzezie 
ul. Norweska 11 4/2012 29.05.2012 

5. REMONDIS Opole Sp. z o.o  45-573 Opole 
Al. Przyjaźni 9  5/2012 

29.05.2012 
zmiana – 

15.04.2013 

6. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i 
Mieszkaniowych Sp. z o.o 

47-100 Strzelce Opolskie 
ul. Mickiewicza 2 8/2012 21.09.2012 

7. Zakład Komunalny Sp. z o.o 45-574 Opole 
ul. Podmiejska 69 9/2012 25.09.2012 

8. Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew 
Strach 

42-274 Konopiska 
Korzonek 98 11/2012 13.11.2012 

9. Wrocławskie Przedsiębiorstwo 
Oczyszczania ALBA S.A. 

53-238 Wrocław 
ul. A. Ostrowskiego 7 1/2013 4.02.2013 

10. „Naprzód” Sp. z o.o. 44-280 Rydułtowy 
ul. Raciborska 144B 3/2013 15.04.2013 

11. P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 50-518 Wrocław 
 ul. Świętego Jerzego 1a 1/2014 23.01.2014 

12. Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 47-320 Gogolin 
 ul. Ligonia 14 1/2016 12.12.2016 

 
 
 
III. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
 
W celu realizacji zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a tym samym 
wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, Rada Gminy Tarnów Opolski 
podjęła stosowne uchwały – obowiązywały one w 2019 roku: 
 
 Nr XXX/186/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnów Opolski ze zm. 
wprowadzonymi uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski nr XXXI/194/2013 z dnia 23 kwietnia 
2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski i uchwałą Rady Gminy Tarnów Opolski nr 
XLI/275/2014 z dnia 17 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski oraz XXXIX/295/2017 z 
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dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Tarnów Opolski; 

 Nr XXXIX/294/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 Nr V/45/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie poboru opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności 
dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso;  

 nr XLVI/318/2014 z dnia 9 września 2014 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych 
usług świadczonych przez Gminę Tarnów Opolski w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości 
cen za te usługi; 

 Nr XIV/106/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat, zmiana Nr V/46/2019 z 
dnia 25 lutego 2019 r. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. 

 
Wyżej wymienione uchwały były podstawą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 
roku. 
 
Zarówno na gminę jak i podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
nałożono obowiązek składania sprawozdań z realizacji wyznaczonych zadań. 
W szczególności, obowiązek ten odnosi się do osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu 
odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska. 
 
Obowiązek składania wspomnianych sprawozdań spoczywa na: 
 podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - obowiązek 

kwartalnego sprawozdawania gminie, 
 podmiotach prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych - obowiązek kwartalnego sprawozdawania gminie, 
 wójcie - obowiązek rocznego sprawozdawania marszałkowi województwa oraz 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 
 
 
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych 
 
Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych z terenu Gminy Tarnów Opolski był w 2019 r.: Wywóz Nieczystości oraz Przewóz 
Ładunków Wiesław Strach, ul. Bór 169, 42-202 Częstochowa.  

 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy Tarnów Opolski zorganizowana jest w oparciu o 
podział na następujące frakcje odpadów: 
 papier i tektura, metal, tworzywo sztuczne i opakowania wielomateriałowe  - w pojemniku 

żółtą klapą, 
 szkło - w pojemniku z zieloną klapą, 
 odpady ulegające biodegradacji oraz zielone do października - w pojemniku z brązową klapą  
 żużel, popioły paleniskowe i pyły z kotłów zebrane w sposób selektywny od listopada do 

kwietnia – w pojemniku z brązową klapą  
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 odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) w pojemniku nieoznakowanym pojemniku, 
a także: 
 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony - zbiórka 

w systemie akcyjnym dwa razy w roku (dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej),  w 
terminach wskazanych w harmonogramie. 

 
W 2019 r. na terenie gminy nie funkcjonował stacjonarny punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Odpady niebezpieczne i budowlane zbierane były w mobilnych punktach zbiórki 
ustawionych dwa razy w roku w każdej miejscowości w godzinach od 9:00 do 18:00 

Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon z samochodów osobowych (do 
4 szt. z posesji) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tzw. „wystawka” prowadzona 
była dwa razy w roku w każdej miejscowości. 

Na terenie gminy prowadzone były również zbiórki: 
- odzieży – zbiórka prowadzona prze PCK poprzez kontenery w poszczególnych miejscowościach oraz zbiórki 
realizowane przez różne fundacje (odbiór worków spod domu), 
- przeterminowanych leków – specjalne pojemniki w aptekach, 
- zużytych baterii – specjalne pojemniki rozstawione w placówkach oświatowych oraz w budynkach Urzędu 
Gminy. 
 
Tabela nr 2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych 
 

Grupa odpadów Częstotliwość w zależności od rodzaju zabudowy 
Jednorodzinna wielorodzinna 

Zmieszane odpady komunalne co 2 tygodnie co tydzień 
Makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale 

co 4 tygodnie co 2 tygodnie 

Szkło białe i kolorowe co 8 tygodni co 4 tygodnie 
Biodegradowalne i odpady zielone co 3 tygodnie* 

 
co tydzień 

Popiół co 2 tygodnie**  
*- od 1 V do 31 XI 
**- od 1 IX do 31 IV 

 
Tabela nr 3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
od stycznia do marca: 
 

Lp. Liczba osób w 
gospodarstwie 
domowym 

Kwota brutto [zł/miesiąc] 

W przypadku gromadzenia 
odpadów w sposób 
selektywny 

W przypadku gromadzenia 
odpadów w sposób 
nieselektywny 

1. 1 18,00 25,00 
2. 2 29,00 50,00 
3. 3 39,00 75,00 
4. 4 48,00 90,00 
5. 5 53,00 105,00 
6. 6 58,00 115,00 
7. 7  63,00 125,00 



 
7 

 

8. 8 i więcej 68,00 135,00 
od kwietnia do grudnia: 

Lp. Liczba osób w 
gospodarstwie 
domowym 

Kwota brutto [zł/miesiąc] 

W przypadku gromadzenia 
odpadów w sposób 
selektywny 

W przypadku gromadzenia 
odpadów w sposób 
nieselektywny 

1. 1 21,00 50,00 
2. 2 38,00 80,00 
3. 3 53,00 100,00 
4. 4 67,00 120,00 
5. 5 72,00 150,00 
6. 6 77,00 170,00 
7. 7  82,00 170,00 
8. 8 i więcej 87,00 170,00 

 
 
IV. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW 
ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-
BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO 
SKŁADOWANIA 
 
  
Podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  jest  obowiązany  do 
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych do  instalacji  komunalnej  zapewniającej ich mechaniczno-biologiczne   przetwarzanie oraz  
wydzielanie  z  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub 
w części do odzysku, z tym że dopuszcza się przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych również do termicznego przekształcania.  
Wytwórca  odpadów  powstaj ą cych  w  procesie  mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozosta łoś ci z sortowania odpadów 
komunalnych, przeznaczonych do składowania, jest obowiązany przekazywać te odpady do instalacji 
komunalnej  zapewniającej  składowanie odpadów  powstających  w  procesie  mechaniczno-biologicznego  
przetwarzania  niesegregowanych  (zmieszanych)  odpadów  komunalnych  oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych.  
Przypadku odbieranych od  właścicieli  nieruchomości bioodpadów, w  tym odpadów  zielonych, od 2019   
roku nie obowiązują  szczególne  wymagania  co  do  instalacji  do których  powinny  być przetwarzane te 
odpady. 
 
W 2019 r. zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, ulegające biodegradacji oraz pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania przekazywane były do 
Regionalnego Centrum Zagospodarowania Odpadów (Zakład Komunalny Opole Sp. z o.o.) ul. 
Podmiejska 69, 45-574 Opole.  

 

V. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI 
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 Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich 
utrzymania, w szczególności m.in.:  
- zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych,  
- tworzy punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy 
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. 
Potrzeby inwestycyjne Gminy Tarnów Opolski to przede wszystkim utworzenie punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zapewnieniem funkcjonowania instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych, w tym instalacji komunalnych. 
W 2019 r. podjęto działania zmierzające do utworzenia PSZOKu. Zaproponowana lokalizacja budziła 
bardzo duży sprzeciw społeczny uniemożliwiający realizację zadania. Ponadto oszacowane koszty 
lokalizacji takiego punktu wymuszają staranie się o pozyskanie środków zewnętrznych na jego 
realizację. Podjęto działania zmierzające do wskazania w studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego oraz w planach zagospodarowania przestrzennego nowych 
terenów  na utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które nie będą 
wywoływać negatywnych skutków społecznych. Dalsze działania uzależnione są od terminów naboru 
wniosków na dofinansowanie działania oraz od uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
 
VI. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM I 

UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
Poniższa tabela zawiera zestawienie kosztów poniesionych z tytułu funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami w 2019 r. 

 
 
 

Tabela nr 4. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2019 r. 

Rodzaj kosztów Wydatkowana kwota 
[zł] 

Koszt usługi świadczonej w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 
r. - koszt odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 1 170 216,72  

Kosze – dzierżawa, wymiana, dostarczenie 239 937,12 
Koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami 
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.* 55 859,91   

RAZEM 2019 r. 1 466 013,75 
*koszty niedoszacowane ze względu na niewyodrębnienie w strukturze budżetu kosztów takich jak koszty 
osobowe, obsługa kancelaryjna itp. 
 

VII. LICZBA MIESZKAŃCÓW 
 
 Zgodnie z danymi podanymi przez właścicieli nieruchomości w deklaracjach o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określonymi w decyzjach administracyjnych o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczba osób zamieszkujących w 
nieruchomościach na terenie gminy Tarnów Opolski na koniec 2019 r. wynosiła 7403 osoby. 
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VIII. 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 

 

 W 2019 roku Gmina Tarnów Opolski nie organizowała odbierania odpadów komunalnych 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie 
zawarli umów na pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych lub 
nieczystości ciekłych. 

IX. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY 

  
 Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Tarnów Opolski w 2018 r. 
wyliczono w oparciu o opracowanie pn.: „Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami” (Szpadt, 
2010 r.), a więc zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO2022) oraz Planem 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego. 
 Jednostkowe wskaźniki wytwarzania odpadów przyjęto na podstawie wspomnianych wyżej 
dokumentów, natomiast liczbę mieszkańców przyjęto w oparciu o dane pozyskane z GUS. 
 

MWOK =  LmW * MW/M =  7514 * 0,279 = 2096,406 (Mg) 
 
gdzie: 
MWOK - masa wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, 
LmW - liczba mieszkańców wsi, 
MW/M - masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na 
terenach wiejskich, określona na poziomie 0,279 Mg/M/rok. 

 
Na podstawie danych zawartych w kwartalnych sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, sporządzono zestawienie ilości odpadów odebranych z 
sektora komunalnego z terenu gminy Tarnów Opolski w podziale na poszczególne frakcje w 2019 r.  
 
 
Tabela nr 5. Ilość odebranych odpadów z sektora komunalnego z terenu gminy Tarnów Opolski w 
2019 r., z podziałem na poszczególne frakcje 
 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 
Masa odebranych 

odpadów 
komunalnych [Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 27,18 
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 457,560 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 28,584 
 15 01 07 Opakowania ze szkła 279,330 
17 01 01 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 38,840 
17 01 02 Gruz ceglany 12,560 
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego 7,720 

17 09 04 Zmieszane  odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 108,520 

20 01 08 Odpady ulegające kuchenne biodegradacji 17,440 
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20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 359,960 

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 
(żużle, popioły paleniskowe i popioły z kotłów) 592,720 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 204,860 
 
 Roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Tarnów Opolski zostało przekazane przez system BDO do Marszałka Województwa 
Opolskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony.  

X. 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 

 
 

Na podstawie danych zawartych w kwartalnych sprawozdaniach podmiotów odbierających 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, sporządzono zestawienia ilości 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. 
 
Tabela nr 6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych z terenu gminy 
Tarnów Opolski w 2019 roku 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 
Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 1593,66 
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 356,96 
20 01 08 Odpady ulegające kuchenne biodegradacji 17,44 

 
 
Tabela nr 7. Ilość powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania    i 

pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania 
Kod odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 
Masa odebranych 

odpadów 
komunalnych [Mg] 

19 12 12 przekazany do składowania, 
nie spełniający wymagań 

Frakcja ulegająca biodegradacji o 
wielkości powyżej 80 mm 0,6150 

Frakcja nieulegająca biodegradacji 1,1466 

 
 
XI. WYNIKI GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW 
OPOLSKI 
 
 Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach oraz rozporządzeń wykonawczych. 
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 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) sporządzono niniejsze opracowanie, które 
jak już wspomniano na wstępie, pokrywa się w pewnym stopniu ze sporządzanym przez gminę 
rocznym Sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Zbieżność tych dwóch dokumentów dotyczy przede wszystkim części obliczeniowej. 

Zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289 ze zm.) gmina zobowiązana jest do składania marszałkowi 
województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rocznych sprawozdań z 
realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - Gmina Tarnów Opolski dopełniła 
tego obowiązku zarówno w stosunku do 2018 r. jak i do lat wcześniejszych (2012-2017). 
 
 Wyliczenie poziomu redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania oraz poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów pochodzących z sektora komunalnego -  odbywa się na 
podstawie sprawozdań rocznych firm odbierających odpady od właścicieli nieruchomości. 
 
(Znowelizowane przepisy ustawy przesunęły termin składania sprawozdań przez podmioty 
odbierające odpady komunalne do dnia 30 czerwca 2019 r. Uniemożliwiając sporządzenie przez 
Wójta Gminy Tarnów Opolski rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz obliczenie poziomu redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania i poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów pochodzących z sektora komunalnego - w terminie do 
30 kwietnia 2020 r.). 
Aktualizując: 
 
 W 2019 r. Gmina Tarnów Opolski osiągnęła następujące wartości 
dopuszczalnych/wymaganych poziomów: 
 poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 

osiągnął wartość 75%, czyli powyżej poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 40% w 2019 r., 
 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - osiągnął wartość 79% czyli 
powyżej poziomu wymaganego, wynoszącego 40% w 2019 r., 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - osiągnął wartość 100%, czyli 
powyżej poziomu wymaganego, wynoszącego 60% w 2019 r. 

 
Osiągając wskazane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów pochodzących z sektora komunalnego lecz przekraczając 
poziomu dopuszczalnego redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do skł
adowania - Gmina Tarnów Opolski w 2019 r. nie spełniła zapisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 1454 ze zm.). 
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Powyższe informacje zebrano w tabeli, w której dla porównania wyszczególniono również dane z lat 
2013-2019. 

Tabela nr 8. Zestawienie osiągniętych przez Gminę Tarnów Opolski poziomów redukcji masy odpadów 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów pochodzących z sektora 
komunalnego w latach 2013-2019 

Wskaźnik Osiągnięty poziom [%] Dopuszczalny/ 
wymagany poziom [%] 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
poziom redukcji 
masy odpadów 
ulegających 
biodegradacji 
kierowanych 
do składowania 

172,8 
 

(N ) 

132,1 
 

(N) 

5,7 
 

(O) 

9,8 
 

(O) 

8,0 
 

(O) 

11,5 
 

(O) 

75,0 
 

(N) 

maks. 
50 

maks. 
50 

maks. 
50 

maks. 
45 

maks. 
45 

maks. 
40 

maks. 
40 

poziom recyklingu 
i przygotowania do 
ponownego użycia 
następujących 
frakcji odpadów 
komunalnych: 
papieru, metali, 
tworzyw 
sztucznych i szkła 

20,5 
 

(O) 

22,3 
 

(O) 

27,0 
 

(O) 

34,3 
 

(O) 

47,0 
 

(O) 

41,4 
 

(O) 

79,0 
 

(O) 

min. 
12 

min. 
14 

min. 
16 

min. 
18 

min. 
20 

min. 
30 

min. 
40 

poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia 
i odzysku innymi 
metodami innych 
niż niebezpieczne 
odpadów 
budowlanych 
i rozbiórkowych 

100 
 

(O) 

100 
 

(O) 

100 
 

(O) 

100 
 

(O) 

100 
 

(O) 

100 
 

(O) 

100 
 

(O) 

min. 
36 

min. 
38 

min. 
40 

min. 
42 

min. 
45 

min. 
50 

min. 
60 

O - poziom osiągnięty, 
N - poziom nieosiągnięty 

 

 

 

 

Na poniższych wykresach zobrazowano koszty funkcjonowania systemu oraz wielkości zbieranych 
odpadów z terenu gminy na przestrzeni lat 2014-2019. 
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Wykres 1. 

 

Wykres 2. 

 
 
Wykres 3.  
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WYKRES 4.  
 

 
 

 
Odebrane z terenu Gminy Tarnów Opolski zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające 
biodegradacji zebrane w sposób selektywny oraz pozostałości z przetwarzania i sortowania odpadów 
- zagospodarowywane są w instalacjach mających status Regionalnych Instalacji Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych (RIPOK), funkcjonujących w ramach Centralnego Regionu Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi (RGOK), zgodnie z podziałem województwa opolskiego na regiony wg PGOWO. 
Wspomniane instalacje posiadają wystarczające moce przerobowe do obsługi wyznaczonego Regionu. 
 
Analiza realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami pochodzącymi z sektora komunalnego, 
pozwoliła na sformułowanie następujących (sugerowanych) kierunków działań: 

 dalszy wzrost zbiórki odpadów biodegradowalnych, 
 wzrost zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, 
 kontynuacja edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowej segregacji odpadów 

oraz szkodliwości ich spalania, 
 egzekwowanie od firm odbierających odpady rzetelnej sprawozdawczości. 


