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I. Cel przygotowania analizy  

Celem opracowania jest przedstawienie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie  Gminy  Wisła  za  rok  2019,  w  celu  weryfikacji  możliwości  technicznych  
i  organizacyjnych  gminy  w  zakresie  gospodarowania  odpadami  komunalnymi,  zgodnie  
z  wymogami art.  3.  ust.  2,  pkt  10 ustawy o utrzymaniu  czystości  i  porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz.U.2020.1439).

II. Podstawa prawna sporządzenia analizy  

Podstawą  prawną  sporządzenia  niniejszej  analizy  stanu  gospodarki  odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Wisła jest zapis art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2020.1439), nakładający
na  gminy  obowiązek  przygotowania  corocznego  opracowania,  do  dnia  30  kwietnia  za
poprzedni rok kalendarzowy. Zgodnie z powyższym przepisem, zakres przedmiotowej analizy
obejmuje:
a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości  z  sortowania  i  pozostałości  z  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
b) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
c)koszty  poniesione  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem   
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych; 
d) liczbę mieszkańców;
e) 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;
f) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;
g) 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. 
Sporządzając niniejszy dokument wykorzystano następujące źródła:

 sprawozdanie  roczne  Burmistrza  Miasta  Wisła  z  realizacji  zadań  z  zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019;

 sprawozdania  półroczne  z  zakresu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi
przekazywane  przez  przedsiębiorców  świadczących  usługi  w  zakresie  odbioru  
i zagospodarowania odpadów komunalnych za rok 2019;

 sprawozdania  miesięczne  firmy  wywozowej  obsługującej  teren  Miasta  Wisła,
obejmujące  informacje  o  masie  odebranych  i  przekazanych  do  zagospodarowania
odpadów komunalnych  wraz  z  kosztami  poniesionymi  na  wykonanie  ww.  usługi  
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.;

 sprawozdanie z masy odpadów zebranych w gminnym punkcie selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, przekazywane przez podmiot prowadzący punkt w roku 2019;

 informacje własne będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Wiśle.



III. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami  komunalnymi na  

terenie Gminy Wisła

W roku 2019 system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wisła nie
uległ  zmianie  w  zakresie  typu  nieruchomości  objętych  systemem  (nieruchomości
zamieszkałe), na których powstają odpady komunalne, jak również sposobu wyliczenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych. Gmina Wisła
nie objęła systemem nieruchomości niezamieszkałych. 

W  okresie  od  1  stycznia  2019  roku  do  31  grudnia  2019  roku  usługę  odbioru  
i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Wisła, zgodnie
z zawartą umową realizowana była przez firmę EKOPLAST-PRODUKT Sp. z o.o. z siedzibą 
w Cieszynie 43-400 przy ulicy 3 Maja 18. 

Odpady  komunalne  z  terenu  Gminy  Wisła  odbierane  są  w  postaci  zmieszanej  
i selektywnej w systemie workowym oraz pojemnikowym.
Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych następuje z częstotliwością:

-  zabudowa  jednorodzinna  raz  na  dwa  tygodnie  z  pojemników  o  min.  poj.  120  l.  
w okresie od kwietnia do października, oraz w okresie od stycznia do marca i od listopada do
grudnia  dwa  razy  w  miesiącu.  Dopuszcza  się  odbiór  odpadów  zmieszanych  w czarnych
workach min. 60 l.  

-  zabudowa  wielorodzinna  maksymalnie  dwa  razy  w  tygodniu  z  pojemników  o  poj.
1100 l. 
Zbiórka  selektywna  w  zabudowie  jednorodzinnej  odbywa  się  w  systemie  workowym  
z częstotliwością:
- jeden raz w miesiącu  w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia; 
- raz na dwa tygodnie  w okresie od kwietnia do października.

Odpady surowcowe dzielimy na poszczególne frakcje odpadów:
 szkło – worek zielony
 tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – worek żółty;
 makulatura – worek niebieski;
 odpady ulegające biodegradacji – worek brązowy. 

Natomiast  zbiórka  selektywna  obejmująca  swym  zasięgiem  zabudowę  wielorodzinną
prowadzona  jest  w  systemie  pojemnikowym,  gdzie  odbiór  odbywa  się  jeden  raz   
w tygodniu dla  danej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  oraz dla  budynków wielorodzinnych (tj.
budynki  komunalne,  Wspólnoty  Mieszkaniowe)  w  okresie  od  kwietnia  do  października,  
a  w  okresie  od  stycznia  do  marca  i  od  listopada  do  grudnia  ->  dwa  razy  w  miesiącu  
z podziałem na:

 szkło – pojemnik oznaczony etykietą w kolorze zielonym;
 tworzywa  sztuczne,  metal,  opakowania  wielomateriałowe  –  pojemnik  oznaczony

etykietą w kolorze żółtym;
 makulatura – pojemnik oznaczony etykietą w kolorze niebieskim;
 odpady ulegające biodegradacji –  pojemnik oznaczony etykietą w kolorze brązowym.

W systemie  pojemnikowym i  workowym (czarny  worek)  odbierany  jest  również  popiół  
z nieruchomości zamieszkałych. 

Na terenie Gminy Wisła ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się również: 
 odpady wielkogabarytowe: meble, sprzęt AGD-RTV, opony;



 odpady  tzw.  problematyczne:  odpady  niebezpieczne  czyli  baterie,  akumulatory,
żarówki,  świetlówki,  chemikalia,  przeterminowane leki,  drobny sprzęt  elektryczny  
i elektroniczny, opakowania po środkach ochrony roślin;

 odpady z remontów.
Odpady  wielkogabarytowe  odbierane  były  od  mieszkańców  sprzed  posesji  raz  w  roku
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
Natomiast  odpady  z  remontów,  odpady  wielkogabarytowe,  odpady  problematyczne  oraz
odpady segregowane wytworzone przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych można
wywozić we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej
zwanym PSZOK). PSZOK jest  zlokalizowany przy ul.  Ustrońskiej  1  w Wiśle.  Punkt  jest
czynny w poniedziałki, środy, piątki w godzinach 6.00-17.00 i soboty od godziny 8.00-15.00.
 
IV. Możliwości  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów  

zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  i  pozostałości  z  mechaniczno-

biologicznego  przetwarzania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do

składowania 

Zgodnie  z  brzmieniem art.  9e  u.c.p.g.  obowiązującym do dnia  5  września  2019 roku
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli  nieruchomości  był zobowiązany do
przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Ustawa nowelizująca z dnia 6 września
2019  roku  wprowadziła  zmiany  w  powyższym,  zgodnie  z  którym   podmiot  odbierający
odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  jest zobowiązany  do  przekazywania
wyłącznie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej.

Zgodnie  z  Wojewódzkim Planem Gospodarki  Odpadami  dla  Województwa  Śląskiego
(powoływany dalej jako WPGO) Gmina Wisła została ujęta w regionie III. WPGO określa w
regionie  III  instalacje,  które  spełniają  warunki  instalacji  regionalnych  do  przetwarzania
odpadów  komunalnych.  Instalacjami  do  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania
zmieszanych  odpadów  komunalnych  są  między  innymi  PPHU  KOMART  Sp.z  o.o.  w
Knurowie oraz COFINCO POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.  

  Wobec  powyższego,  zmieszane  odpady  komunalne,  odebrane  od  właścicieli
nieruchomości  zamieszkałych  z  terenu  gminy  Wisła  zostały  przekazane  do  wskazanej  
w WPGO regionalnej instalacji - COFINCO POLAND Sp. z o.o.. 

Odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do  składowania,  były  transportowane  przez  firmę  EKOPLAST-PRODUKT Sp.  z  o.o.  do
COFINCO POLAND Sp. z o.o., posiadającej status regionalnej instalacji.

V. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  

W roku 2019 na terenie  Gminy Wisła nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych
związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.  Z uwagi na uwarunkowania formalno-
prawne  oraz  ekonomiczne  obowiązującego  od  dnia  1  lipca  2013  roku  systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi nie stwierdzono potrzeb inwestycyjnych z zakresu
gospodarki  odpadami,  wymaganych do realizacji  na terenie  Gminy Wisła  lub  z  udziałem
środków finansowych Gminy.



VI. Koszty  poniesione  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem    
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2019
roku.)

Wszelkie koszty związane z wdrożeniem oraz obsługą systemu (w tym również koszty
poniesione  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem  i  unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych), kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie Koszty i wydatki (zł)
Koszty wywozu odpadów komunalnych
(odbiór, transport i zagospodarowanie

odpadów komunalnych)
2 106 885,00 zł

Koszty obsługi systemu 
(wynagrodzenia pracowników

związanych z tworzeniem oraz obsługą
systemu, zakup materiałów biurowych,

kampania informacyjno-edukacyjna, koszty
przesyłek

pocztowych, wywóz odpadów z dzikich
wysypisk).

128 598,86 zł 

VII. Liczba mieszkańców  

Liczba  mieszkańców zameldowanych  na  dzień  31 grudnia  2019 roku na  pobyt  stały  
i czasowy wynosi: 10 916 osób. 

Zadeklarowana  przez  właścicieli  nieruchomości  liczba  osób  zamieszkujących
nieruchomości położone na terenie gminy wynosiła  10 025 - stan na dzień 31 grudnia 2019
roku (w tym mieszkańcy przebywający czasowo).    

Należy zauważyć,  że  w deklaracji  wymienia się osoby faktycznie zamieszkujące daną
nieruchomość. Powstała  różnica może wynikać z faktu,  że część osób zameldowanych na
terenie gminy Wisła zamieszkuje na terenie innej gminy lub poza granicami kraju. 

VIII.  Liczba właścicieli  nieruchomości,  którzy nie zawarli  umowy, o której  mowa    

w art.  6  ust.  1  u.c.p.g.,  w imieniu  których gmina powinna podjąć  działania,  

o których mowa wart. 6 ust. 6-12 u.c.p.g.

W związku z objęciem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości
zamieszkałych,  na  których  powstają  odpady  komunalne,  zorganizowanie   przez  gminę
odbioru odpadów komunalnych – w przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nie miało zastosowania.



IX. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Wisła.  
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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 

Przedstawione  wartości  wynikają  ze  sprawozdań  rocznych składanych  przez  podmioty
odbierające  odpady komunalne  z  terenu gminy w roku 2019.  Ilość zmieszanych odpadów
komunalnych odebranych z terenu Gminy w roku 2019 wynosi 1 401,26 Mg, natomiast ilość
odpadów zielonych wynosi 240,68 Mg. W roku 2019 do składowania przekazano 782,51 Mg
pozostałości  z  sortowania  oraz  pozostałości  z  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania
odpadów komunalnych. 

XI. Poziomy  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  

metodami  niż  składowanie  oraz  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, osiągnięte przez Gminę

Wisła w 2019 roku.

a) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku  
w sprawie poziomów ograniczenia  składowania  masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, gmina jest zobowiązana osiągnąć w poszczególnych latach: 

Rok 2017 2018 2019
2020 – do dnia

16 lipca

Pr [%] 45 40 40 35

Stosowanie  do  Krajowego  Planu  Gospodarki  Odpadami,  do  odpadów  komunalnych
ulegających biodegradacji, zalicza się:
-papier i tekturę,
- odpady z terenów zielonych,
- odpady kuchenne i ogrodowe,
- drewno,
- odpady wielomateriałowe,
- frakcję drobną <10mm. 
Osiągnięty  poziom  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji
przekazywanych do składowania  przez Gminę Wisła w roku 2019 wyniósł:  16,72% - przy
obowiązującym maksymalnym poziomie do 40%.

  b)  Mając  na  uwadze  ww.  rozporządzenie  Ministra  Środowiska  w  sprawie  poziomów
recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  niektórych
frakcji odpadów komunalnych, poziomy te wynoszą odpowiednio: 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]



Papier, metal,
tworzywa sztuczne,

szkło

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Poziom recyklingu i  przygotowania  do ponownego użycia  następujących frakcji  odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu Gminy Wisła
w roku 2019 wyniósł: 40% - przy obowiązującym minimalnym do osiągnięcia poziomie 40%.

c) Zgodnie z załącznikiem do cytowanego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały
wymagane  poziomy  recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:

 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami [%]

Inne niż
niebezpieczne

odpady
budowlane i
rozbiórkowe

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

30 36 38 40 42 45 50 60 70

W roku 2019 poziom recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł:100% -
przy obowiązującym minimalnym do osiągnięcia poziomie 60%.

Poziomy zostały obliczone na podstawie sprawozdań otrzymywanych od firm odbierających
od  właścicieli  nieruchomości  odpady  komunalne.  Wskaźniki  odzysku  przewidziane  do
osiągnięcia w 2019 roku zostały osiągnięte przez Gminę Wisła.

Dokonując  podsumowania  nie  stwierdza  się  braku  możliwości  technicznych  dla
prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Wisła. W analizowanym roku 2019 Gmina Wisła kontynuowała realizację nałożonych
na  nią  obowiązków  dostosowania  dotychczasowego  systemu  gospodarowania  odpadami
komunalnymi do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Środowiska. Osiągnięto
właściwy  poziom  ograniczenia  odpadów  selektywnych  oraz  odpadów  ulegających
biodegradacji a także prawidłowy poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i  odzysku  odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych.  Priorytetowym  zadaniem  dla  Gminy
Wisła  na  lata  następne  jest  dalsze  uświadamianie  mieszkańców  w  zakresie  gospodarki
odpadami  komunalnymi  celem  ograniczenia  ilości  wytwarzanych  odpadów  komunalnych
oraz prowadzenia segregacji odpadów w sposób racjonalny, aby przyczynić się do dalszego
osiągania poziomów odzysku i recyklingu odpadów. 
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