
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunal-

nymi na terenie gminy Sokolniki za rok 2017

Kwiecień 2018 

Sokolniki 



– 2 –

I. Wstęp

Roczna  analiza  stanu gospodarki  odpadami  komunalnymi  na  terenie  Gminy  Sokolniki  za

2017 r. została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy

gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami. 

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminny w zakresie możli-

wości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozosta-

łości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami

komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nie-

ruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także ilości odpadów

komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych odpadów ko-

munalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do

składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym celem analizy jest dostarczanie niezbęd-

nych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

II. Podstawa prawna sporządzenia analizy

Podstawę prawną do sporządzenia niniejszej analizy stanowi ustawa z dnia 13 wrze-

śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Zgod-

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

w gminach, gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznie analizy stanu gospodarki

odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i orga-

nizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza swoim zakresem obejmuje:

- możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz po-

zostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

komunalnych przeznaczonych do składowania;

- potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

- koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem

odpadów komunalnych;

- liczbę mieszkańców;

- ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;

- ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy

oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozo-
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stałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych

do składowania.

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Sokolniki funkcjonuje w

oparciu o następujące akty prawne:

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

U. z 2017 r. poz. 1289)

 UCHWAŁA NR XIV/69/2015  RADY GMINY SOKOLNIKI  z  dnia  2  grudnia  2015  r.

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

stawki opłaty 

 UCHWAŁA NR XXI/112/2016 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokolniki

 UCHWAŁA NR XXII/140/2013 RADY GMINY SOKOLNIKI z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Sokolni-

ki 

 UCHWAŁA NR XXI/125/2013 RADY GMINY SOKOLNIKI z  dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi

 UCHWAŁA NR XXV/156/2013 RADY GMINY SOKOLNIKI  z dnia 13 sierpnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na

terenie Gminy Sokolniki 

 UCHWAŁA NR VI/25/2015 RADY GMINY SOKOLNIKI w sprawie ryczałtowej stawki

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz ustale-

nia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

III.  Ocena  możliwości  technicznych  i  organizacyjnych  Gminy

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
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1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Na terenie Gminy Sokolniki nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Odpady

były odbierane od mieszkańców przez firmę wywozową – EKO-REGION Sp. z o.o. ul. Baweł-

niana 18, 97-400 Bełchatów i przekazywane do odpowiednich instalacji (RIPOK) Składowisko

Odpadów Dylów A gm. Pajęczno 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:

W 2017 r. nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem

odpadami komunalnymi.

3. Liczba mieszkańców:

a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2017r.- 5026 osób,

b) systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęto 4386 osoby zdeklarowane:

 4.337 osoby zdeklarowały zbieranie odpadów w sposób selektywny,

 49– osób zdeklarowało zbieranie odpadów w sposób nieselektywny,

4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy w 2017:

SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZY-
DENTA MIASTA/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO Z
REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWA-

NIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
ZA 2017 ROK

ADRESAT1)

1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZ-
TWA ŁÓDZKIEGO

2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 
OCHRONY ŚRODOWISKA W 
ŁODZI 

I. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO2)

Gmina Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki 
Rodzaj gminy3): gmina wiejska 

Liczba mieszkańców gminy 
lub związku międzygminnego

W 1995 r. zgod-
nie z danymi

GUS

W roku sprawozdaw-
czym, zgodnie z dany-
mi  pochodzącymi z re-

jestru mieszkańców4)

gminy (lub gmin nale-
żących do związku) we-

dług stanu na dzień
31 grudnia roku objęte-
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go sprawozdaniem

Liczba mieszkańców miasta - -

Liczba mieszkańców miasta powyżej 50 tys. mieszkańców
 

-

Liczba mieszkańców miasta poniżej 50 tys. mieszkańców -

Liczba mieszkańców wsi 5020 5026

II.  INFORMACJA  O  POSZCZEGÓLNYCH  RODZAJACH  ODPADÓW  KOMUNALNYCH
ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji5)

Nazwa i adres instala-
cji6), do której zostały

przekazane odpady ko-
munalne

Kod odebra-
nych odpadów

komunal-
nych7)

Rodzaj odebranych odpa-
dów komunalnych7)

Masa odebra-
nych odpadów

komunal-
nych8) [Mg]

Sposób zagospo-
darowania ode-
branych odpa-
dów komunal-

nych9)

Zakład w Dylowie A, Dylów A, 
98-330 Pajęczno  20 03 01

Niesegregowane (zmieszane ) 
odpady komunalne 

459,921 R12

Zakład w Dylowie A, Dylów A, 
98-330 Pajęczno  15 01 06 

Zmieszane odpady opakowa-
niowe

48,449 R12

Zakład w Gotartowie, Gotartów 
46-200 Kluczbork 15 01 06

Zmieszane odpady opakowa-
niowe 

55,806 R12

Zakład w Dylowie A, Dylów A, 
98-330 Pajęczno   - zbierający  
(brak możliwości podania wła-
ściwej instalacji, do której zosta-
ła przekazana przedmiotowa 
masa odpadów )

15  01 06 
Zmieszane odpady opakowa-
niowe

21,410 R12

Zakład w Dylowie A, Dylów A, 
98-330 Pajęczno- zbierający (do-
celowo Zakład w Gotardowie, 
Gotartów 46-200 Kluczbork) 

15 01 06
Zmieszane odpady opakowa-
niowe

16,862 R12

Zakład w Dylowie A, Dylów A, 
98-330 Pajęczno   – zbierający 
(brak możliwości podania wła-
ściwej instalacji, do której zosta-
ła przekazana przedmiotowa 
masa odpadów)

15 01 07 Opakowania ze szkła 99,698 R5

Zakład w Dylowie A, Dylów A, 
98-330 Pajęczno   - zbierający  
(brak możliwości podania wła-
ściwej instalacji, do której zosta-
ła przekazana przedmiotowa 
masa odpadów )

16 01 03 Zużyte opony 10,260 R1, R3

Zakład w Gotartowie, Gotartów 
46-200 Kluczbork - zbierający  
(brak możliwości podania wła-

16 01 03 Zużyte opony 9,300 R1, R3
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ściwej instalacji, do której zosta-
ła przekazana przedmiotowa 
masa odpadów )
Zakład w Dylowie A, Dylów 
A, 98-330 Pajęczno 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

35,04 R12 

Zakład w Gotartowie, Gotartów 
46-200 Kluczbork 43,020 R12

SUMA 799,766 Mg

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01

Masa odebranych odpadów
o kodzie 20 03 018) [Mg]

Masa odpadów 
o kodzie 20 03 01
poddanych składo-

waniu8) [Mg]

Masa odpadów 
o kodzie 20 03 01
poddanych innym
niż składowanie

procesom przetwa-
rzania8)  [Mg]

Odebranych z obszarów miej-
skich

- - -

Odebranych z obszarów wiej-
skich

459,921 - 459,921 

SUMA 459,921 Mg - 459,921 Mg

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji10)

Nazwa i adres
instalacji6), do
której zostały

przekazane od-
pady komunalne
ulegające biode-

gradacji

Kod odebranych
odpadów komu-
nalnych ulegają-
cych biodegra-

dacji7)

Rodzaj odebranych odpa-
dów komunalnych ulega-

jących biodegradacji7)

Masa odebra-
nych odpadów
komunalnych
ulegających

biodegradacji8)

[Mg]

Sposób zagospodaro-
wania odebranych
odpadów komunal-

nych ulegających bio-
degradacji9)

- - - - -
SUMA -

d) Informacja o odpadach odebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku
sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Kod magazynowanych odpadów ko-
munalnych7)

Rodzaj magazynowanych odpadów ko-
munalnych7)

Masa magazynowa-
nych odpadów komu-

nalnych8) [Mg]
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- - -
SUMA -

e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospoda-
rowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Nazwa i adres
instalacji6), do
której zostały
przekazane

odpady komu-
nalne

Kod magazy-
nowa-nych od-
padów komu-

nalnych7)

Rodzaj magazyno-
wanych odpadów

komunalnych7)

Masa magazy-
nowa-nych od-
padów komu-
nalnych8) [Mg]

Sposób zago-
spoda-rowania

magazyno-
wanych odpa-
dów komunal-

nych9)

Rok sprawo-
zdawczy,

w którym od-
pady zostały

wykazane
jako odebrane

- - - - - -
SUMA -

III. INFORMACJA O DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMIN-
NEGO PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
funkcjonujących na terenie gminy/związku międzygminnego

1

Nazwa i adres
punktu

Kod zebranych
odpadów ko-
munalnych7)

Rodzaj zebranych
odpadów komunal-

nych7)

Masa zebra-
nych odpadów
komunalnych8)

[Mg]

Nazwa i adres in-
stalacji6), do któ-
rej zostały prze-
kazane odpady

komunalne

Sposób zagospoda-
rowania zebranych

odpadów9)

Punkt 
Selektywnej 

Zbiórki 
Odpadów

w 
Skomlinie – 

Maręże 

15 01 06
Zmieszane odpady 
opakowaniowe 0,898 

Zakład /Instala-
cja                 w 
Gotartowie, Go-
tartów, 46-200 
Kluczbork

zbieranie przewi-
dywany proces

R12 

16 01 03 Zużyte opony 0,800 

Zakład/Instalacja
w Dylowie A, 
Dylów A, 98 -
330 Pajęczno

zbieranie przewi-
dywany proces R1

16 01 03 Zużyte opony 0,908 

Zakład /Instala-
cja w Bełchato-
wie ul. Przemy-
słowa 14 i 16, 
97-400 Bełcha-
tów  -  zbierający

zbieranie przewi-
dywany proces R1

17 01 07 Zmieszane odpady z
betonu, gruzu cegla-
nego odpadowych 
materiałów cera-

0,960 Zakład/Instalacja
w Dylowie A, 
Dylów A, 98 -
330 Pajęczno

R14 
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micznych i elemen-
tów wyposażenia 
inne niż wymienio-
ne w 17 01 06

17 01 07

Zmieszane odpady z
betonu, gruzu cegla-
nego odpadowych 
materiałów cera-
micznych i elemen-
tów wyposażenia 
inne niż wymienio-
ne w 17 01 06

7,200 

Zakład /Instala-
cja                 w 
Gotartowie, Go-
tartów, 46 -200 
Kluczbork

R5 

20 03 07
Odpady wielkogaba-
rytowe 3,962 

Zakład/Instalacja
w Dylowie A, 
Dylów A, 98 -
330 Pajęczno

R12

20 03 07 
Odpady wielkogaba-
rytowe 5,644 

Zakład /Instala-
cja                 w 
Gotartowie, Go-
tartów, 46 -200 
Kluczbork

R13

SUMA 20,372 Mg

a) Informacja o odpadach zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku
sprawozdawczym i magazynowanych (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Kod magazynowanych odpadów ko-
munalnych7)

Rodzaj magazynowanych odpadów ko-
munalnych7)

Masa magazynowa-
nych odpadów komu-

nalnych8) [Mg]

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 5,644
SUMA 5,644 Mg

b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospoda-
rowania w danym roku sprawozdawczym (ulegających i nieulegających biodegradacji)

Nazwa i adres
instalacji6),

do której zo-
stały przeka-
zane odpady
komunalne

Kod magazy-
nowa-nych od-
padów komu-

nalnych7)

Rodzaj magazyno-
wanych odpadów

komunalnych7)

Masa magazy-
nowa-nych od-
padów komu-
nalnych8) [Mg]

Sposób zago-
spoda-rowania

magazyno-
wanych odpa-
dów komunal-

nych9)

Rok spra-
wozda-wczy,
w którym od-
pady zostały

wykazane
jako zebrane

- - - - - -
SUMA -

IV.  INFORMACJA  O  MASIE  POZOSTAŁOŚCI  Z  SORTOWANIA  I  POZOSTAŁOŚCI
Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO  PRZETWARZANIA,  PRZEZNACZONYCH
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DO SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH  Z  ODEBRANYCH  I  ZEBRANYCH  Z  TERENU
GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nazwa i adres instalacji, w której
zostały wytworzone odpady 

o kodzie 19 12 12 przeznaczone
do składowania z odebranych 

i zebranych z terenu gminy/związ-
ku międzygminnego odpadów ko-

munalnych

Masa odpadów
o kodzie 19 12 12
przeznaczonych
do składowania

powstałych po sor-
towaniu odpadów
selektywnie ode-
branych i zebra-

nych8) [Mg]

Masa odpadów o ko-
dzie 19 12 12 prze-
znaczonych do skła-
dowania powstałych
po sortowaniu albo
mechaniczno-biolo-
gicznym przetwarza-
niu zmieszanych od-

padów komunalnych8)

[Mg]

Nazwa i adres składo-
wiska, na które przeka-
zano odpady o kodzie 19

12 12 przeznaczone
do składowania wytwo-
rzone z odebranych i ze-
branych z terenu gminy/
związku międzygmin-
nego odpadów komu-

nalnych

Zakład w Dylowie A, Dylów A,
98-330 Pajęczno 

0,630 9,914
Zakład w Dylowie A ,

98-330 Pajęczno 

Zakład w Dylowie A, Dylów A,
98-330 Pajęczno

0,387 10,23

Składowisko Odpadów
innych niż niebezpiecz-

ne i obojetne Ruda,
Ruda, 98-300 Wieluń 

Zakład w Dylowie A, Dylów A,
98-330 Pajęczno

1,405 63,869

Zakład w Woli Kru-
szyńskiej, Wola Kru-

szyńska 97-400 Bełcha-
tów 

Zakład w Gotartowie, Gotartów,
46-200 Kluczbork

19,106 ---- Zakład w Gotartowie,
Gotartów, 46-200

Kluczbork

SUMA 21,528 Mg 84,013 Mg

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA
DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11)  ORAZ OGRANICZENIA
MASY  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  ULEGAJACYCH  BIODEGRADACJI
PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/
związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym 

Kod odpadów przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych

recyklingowi7)

Rodzaj odpadów przygotowanych do ponowne-
go użycia i poddanych recyklingowi7)

Masa odpadów
przygotowanych
do ponownego
użycia i podda-

nych recyklingo-
wi8) [Mg]
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15 01 01 
Opakowania z papieru i tektury

26,932Mg

15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych 

20,446 Mg

15 01 04
Opakowania z metali 

7,264 Mg

15 01 07 
Opakowania ze szkła 

45,851Mg

20 01 40
Metale 

0,006 Mg

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych do
ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okre-
sach sprawozdawczych

Kod odpadów magazynowa-
nych w poprzednich okre-

sach sprawozdawczych i w
bieżącym okresie sprawoz-
dawczym, przygotowanych
do ponownego użycia i pod-

danych recyklingowi7)

Rodzaj odpadów magazyno-
wanych w poprzednich okre-

sach sprawozdawczych 
i w bieżącym okresie spra-
wozdawczym, przygotowa-
nych do ponownego użycia i
poddanych recyklingowi7)

Masa odpadów maga-
zynowanych w po-
przednich okresach

sprawozdawczych i  
w bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych do
ponownego użycia i
poddanych recyklin-

gowi8) [Mg]

Rok sprawozdaw-
czy, 

w którym odpady
zostały wykazane

jako odebrane
lub zebrane

- - - -

c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła

Łączna masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych

i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych
recyklingowi8) [Mg]

100,499 Mg

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości8), 13) [Mg]

811,978 Mg

Udział morfologiczny papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła w składzie morfologicznym odpadów komunal-

nych14) [%]
31,8 %

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponowne-
22,87 %
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go użycia15)  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
[%]

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalny-
mi16) przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z
odpadów odebranych i  zebranych  z  terenu gminy/związku międzygminnego  w danym okresie
sprawozdawczym

Kod odpadów przygotowanych do
ponownego użycia, poddanych re-
cyklingowi  i innym procesom od-

zysku7)

Rodzaj odpadów przygotowanych
do ponownego użycia, poddanych recy-
klingowi i innym procesom odzysku7)

Masa odpadów przygoto-
wanych do ponownego

użycia, poddanych recy-
klingowi 

i innym procesom odzy-
sku8) [Mg]

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ce-
glanego odpadowych materiałów cera-
micznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06

8,160 Mg

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalny-
mi16), przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku
z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych

Kod odpadów magazynowa-
nych w poprzednich okre-
sach sprawozdawczych i 
w bieżącym okresie spra-

wozdawczym, przygotowa-
nych do ponownego użycia,
poddanych recyklingowi i
innym procesom odzysku7)

Rodzaj odpadów magazynowa-
nych 

w poprzednich okresach sprawoz-
dawczych i  

w bieżącym okresie sprawozdaw-
czym, przygotowanych do po-

nownego użycia, poddanych recy-
klingowi i  innym procesom odzy-

sku7)

Masa odpadów ma-
gazynowanych w
poprzednich okre-
sach sprawozdaw-

czych i 
w bieżącym okresie
sprawozdawczym,
przygotowanych do
ponownego użycia,

poddanych recy-
klingowi i innym

procesom odzysku
[Mg]8)

Rok sprawoz-
dawczy, 

w którym odpa-
dy zostały wy-

kazane jako ode-
brane lub zebra-

ne

- - - -

f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i

innym procesom odzysku8) [Mg]

8,160 Mg
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Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiór-
kowych odebranych i zebranych 

w danym okresie sprawozdawczym8), 16) [Mg]
8,160 Mg

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  od-
zysku innymi metodami15) innych niż niebezpieczne odpadów budowla-

nych i rozbiórkowych [%]
100 %

g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających bio-
degradacji przekazywanych do składowania

Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona
w 1995 r.8), 17) - OUB1995 [Mg]

235,940 Mg

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych 
i zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związ-
ku międzygminnego w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowa-

nia8) - MOUBR
17) [Mg]

54,8813 Mg

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają-
cych biodegradacji przekazywanych do składowania18)[%]

23,23 %

5. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sorto-

wania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy w

2017 r.:

a) w 2017 r. na terenie Gminy Sokolniki wytworzono:

- odpadów zmieszanych – 459,921 Mg 

-odpadów ulegających biodegradacji - 0,00 Mg

-pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania - 54,8813

Mg 

b) osiągnięte poziomy recyklingu:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie pozio-

mów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
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frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) gminy są zobowiązane do osią-

gnięcia w poszczególnych latach następujących poziomów:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.
2016 
r.

2017 
r.

2018 
r.

2019 
r.

2020 r.

Papier, metal, tworzy-
wa sztuczne, szkło 

10 12 14 16 18 20 30 40 50

Osiągnięty poziom powinien być większy lub równy od poziomu określonego w tabeli powyżej

na dany rok tj. 20 % w 2017 r. Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia nastę-

pujących  frakcji  odpadów  komunalnych;  papieru,  szkła,  tworzyw  sztucznych,  metali

w 2017 r. wyniósł 22,87 %

Rok 2012
16 lipca
2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019
16 
lipca 
2020

Dopuszczalny poziom masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w sto-
sunku do masy tych odpadów wytworzo-
nych w 1995 r. [%]

75 50 50 50 45 45 40 40 35

Osiągnięty poziom powinien być mniejszy bądź równy od poziomu określonego w tabeli po-

wyżej na dany rok tj. 45 % w 2017 r. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ule-

gających biodegradacji w 2017 r. wyniósł 23,23%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami [%]

2012 
r.

2013 
r.

2014 r.
2015 
r.

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.

Inne niż niebezpiecz-
ne odpady budowlane 
i rozbiórkowe

30 36 38 40 42 45 50 60 70

Osiągnięty poziom powinien być większy lub równy od poziomu określonego w tabeli powyżej

na dany rok tj. 45 % w 2017 r.  Poziom recyklingu, przygotowanych do ponownego użycia
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i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

w 2017 r. wyniósł  100%.

Powyższe  poziomy  mieszczą  się  w  dopuszczalnych  poziomach  opublikowanych

w rozporządzeniu Ministra Środowiska.

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie 

od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

1. Kwota opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów w 2017 r.

- 383.558,28 zł wartość za 12 m-cy

- 31.943,10 zł wartość faktury miesięcznej  (okres od 01.01.2017 – 31.05.2017 r.)

- 31.977,54 zł wartość faktury miesięcznej  (okres od 01.06.2017 – 31.12.2017 r.)

2. Obowiązująca stawka opłaty za odpady komunalne:

a) od 01.01.2016 r do nadal:

- segregowane – 7,50 zł

- niesegregowane 15,00 zł

3. Koszty poniesione na gospodarowanie odpadami w 2017 r.:

- 383.558,28 zł koszt umowy z EKO REGIONEM – r.

- 14.388,60 zł koszty utrzymania PSZOK

- 1.665,36 zł – koszty odbioru odpadów z gminy (kontenery 1100 l, 120l x 2 szt., 240l)

– 399.612,19 zł koszty ogółem od 01.01.2017r. Do 31.12.2017r. 

4. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 395.073,57 zł 

5. Zaległości na dzień 31.12.2017r. – 38.343,39 zł 

6. Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 118.537,99 zł

V. Podsumowanie i wnioski

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Sokolniki za rok

2017 została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma również dostarczyć infor-
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macji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodaro-

wania odpadami komunalnymi oraz dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbar-

dziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Od lipca 2013 r. właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi do Gminy na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty                         za

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umowa na odbiór i  zagospodarowanie odpadów

została zawarta pomiędzy Gminą Sokolniki a podmiotem świadczącym usługę – spółką EKO -

REGION Sp. z o.o. ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów. 

Gmina Sokolniki wywiązuje się z obowiązku narzuconego na gminę ustawowo osiągając wy-

magany  prawem poziom recyklingu.  Zdecydowana większość odpadów komunalnych jest

poddawana innym niż składowanie procesom przetwarzania. Jedynie niewielki odsetek odpa-

dów zostaje poddany składowaniu. Priorytetowym zadaniem dla Gminy Sokolniki na lata na-

stępne jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami ko-

munalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalne-

go sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską

poziomów odzysku i recyklingu odpadów. 

Wójt Gminy Sokolniki 

 Sylwester Skrzypek 
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Sporządziła: Marzena Kasprzak, tel. 62 78 46 101


