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1. WPROWADZENIE  

1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Gminy mają obowiązek 

dokonać corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Prezentowana analiza gospodarki odpadami obejmuje rok 2020. Obowiązkiem 

Urzędu Gminy w Fałkowie jest zapewnienie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców 

z terenu gminy poprzez wybór w drodze przetargu firmy wywozowej oraz pokrycie kosztów 

związanych z funkcjonowaniem systemu. Jednym z podstawowych wymogów funkcjonowania 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi było objecie nim posesji zamieszkałych na terenie 

Gminy Fałków.  

W celu pokrycia kosztów systemu mieszkańcy zostali zobligowani do wnoszenia 

regularnie stałych opłat o wysokości, których decydowała Rada Gminy.  

Opracowanie to ma na celu przeanalizowanie możliwości gminy w zakresie przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także 

potrzeb inwestycyjnych i kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Celem analizy 

jest również dostarczenie informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, 

którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, ilości odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania. 

Zadaniem Analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy. 

Zgodnie z art. 9 tb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie 

sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, podmioty prowadzące PSZOK-i oraz rocznego sprawozdania z realizacji 

zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi a także innych dostępnych danych 

wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi sporządza się  

„ Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi”, która zawiera dane dotyczące: 

- możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 



- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                                          

i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

- liczby mieszkańców, 

- liczby 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, 

- ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy, 

- ilości zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

odbieranych z terenu gminy oraz powstałych z przetwarzania odpadów komunalnych 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. 

 

2. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

2.1. Postępowanie z odpadami  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu Gminy Fałków w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. realizowany 

był przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o                      ul. 

Spacerowa 145, 26 – 200 Końskie. 

Do końca 2020 r. Gmina Fałków nie przejęła obowiązku odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych  z  nieruchomości  niezamieszkałych,  na  których  powstają  odpady  

wskutek prowadzonej działalności  gospodarczej,  dlatego  właściciele  tych  nieruchomości  

mieli obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z uprawnionym podmiotem w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych. 

W ramach indywidualnych umów na terenie Gminy odpady odbierały: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o z Końskich oraz Ekom Maciejczyk Sp. j. 

z Nowin. 

W 2020 roku nie stwierdzono braku umów na odbiór odpadów z nieruchomości nie objętych 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Fałków.                

 

2.2. Ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne odebranych z terenu gminy oraz przeznaczonych                         

do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno – biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych 



W 2020 r. z terenie Gminy Fałków odebrane zostały odpady w ilości: 888,97 Mg, w tym: 

- odpady ulegające biodegradacji: 24,212 Mg, przekazane do instalacji Stora Enso Poland S.A. 

ul. Tartaczna 12, 26 – 612 Radom, sposób zagospodarowania R 3; 

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 556,14 Mg, które zostały przekazane                 

do Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich  ul. Spacerowa 145,              

26-200 Końskie. Odpady te w całości poddano przetwarzaniu w procesach odzysku                 i 

recykling R12.  

Pozostałości z sortowania odpadów i pozostałości z procesu mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  w ilości 417,861 Mg 

zostały poddane procesowi unieszkodliwiania w Instalacji do składowania odpadów 

komunalnych ul. Spacerowa 145, 26 – 200 Końskie. 

 

3. Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami  

Poniesione za 2020 r. koszty systemu gospodarki odpadami kształtowały się następująco: 

- 919 552,25 zł odbiór odpadów komunalnych (firma zewnętrzna), 

- 3 321,00 zł program komputerowy do opłat za odpady. 

Wpływy do budżetu Gminy Fałków związane z poborem opłat śmieciowych za rok 2020 

wyniosły 600 121,68 zł, nadpłaty w kwocie: 4 879,30 zł.  

Zaległości w opłatach uiszczanych przez mieszkańców na dzień 31.12.2020 r. wyniosły: 

68 966,23 zł,. Należności te zostaną ściągnięte od właścicieli nieruchomości w drodze 

windykacji. 

 

4. Potrzeby inwestycyjne  

W przypadku inwestycji związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Fałków planuje się inwestycje związaną                         z 

uruchomieniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Fałkowie. 

 

5. Podsumowanie  

Niniejsze opracowanie ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia 

efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Przeprowadzona analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Fałków prowadzi do następujących wniosków: 

1. Gmina Fałków osiągnęła wymagane przepisami poziomy recyklingu, przygotowania                  

do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych 



a także poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania.   

2. Na terenie Gminy Fałków w roku 2020 zebranych zostało 888,97 Mg odpadów 

komunalnych, z czego w formie zmieszanej 566,14 Mg. 

3. Liczba mieszkańców: 

a) Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy stan na 31.12.2020 r.  

– 4413 osób. 

b) Liczba mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy stan na 31.12.2020 r., których objęto 

systemem – 3364 osoby.  

4. Wszystkie odpady zmieszane zebrane z terenu Gminy Fałków zostały skierowane do 

Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Końskich, instalacji do mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 

5. W celu pokrycia kosztów systemu odbioru i zagospodarowania odpadów oraz zmniejszenie 

ilości bioodpadów, które będą odbierane Rada Gminy w Fałkowie w dniu 27 listopada                

2020 r. uchwałą nr XX/153/2020 w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawek tej opłaty, zwiększyła stawkę opłaty za odbiór                          

i zagospodarowanie odpadów do kwoty 20,00 zł od osoby miesięcznie i zwolniła z części tej 

opłaty osoby, które zadeklarowały kompostowanie bioodpadów w kompostownikach 

przydomowych.   

 

 

                                                                                               Z up. Wójta Gminy  

                                                                                               /-/ Krzysztof Bajor 
                                                                                                  Zastępca Wójta 


