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I. Wstęp. 
   Gmina Kuźnia Raciborska (11425 mieszkańców, powierzchnia 127 km2 – dane na dzień 

31.12.2014 r.) położona jest w zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie 

raciborskim, w górnym biegu rzeki Odry i dolnym biegu rzeki Rudy. Graniczy od północy 

z gminą Bierawa (woj. opolskie), od wschodu z gminami Pilchowice i Sośnicowice, od 

południa z miastem Rybnikiem i gminą Nędza. Granicę zachodnią wyznacza rzeka Odra, za 

którą leży gmina Rudnik oraz gminy woj. opolskiego: Cisek i Bierawa. Całość gminy leży 

w Kotlinie Raciborskiej i w północno-zachodniej części Płaskowyżu Rybnickiego należącego 

do Wyżyny Śląskiej. W skład Gminy wchodzą: miasto Kuźnia Raciborska oraz sołectwa: 

Turze, Siedliska, Budziska, Ruda, Jankowice, Ruda Kozielska oraz Rudy 

wraz z przysiółkami: Biały Dwór, Brantolka, Kolonia Renerowska, Paproć, Podbiała 

i Przerycie. 

 

II. Uwarunkowania formalno – prawne. 
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 2013 r. poz. 1399 z późń. zm.) gminy zobowiązane zostały 

do wykonywania corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim 

terenie. Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie 

możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie 

właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także 

ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym celem analizy jest 

dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi.  

 

III. Zagadnienia ogólne. 
1. Od 01.07.2013 r. zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. ( Dz. U. z 

2013 r. poz. 1399 z późń. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wyniku 

przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, odbiór odpadów komunalnych i ich 

zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w 2014 r. realizowany był 

przez Firmę „KOMART” z Knurowa. Umowa była zawarta na okres osiemnastu miesięcy, tj. 
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od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r. Podwykonawcą zadania w zakresie odbioru i transportu 

odpadów komunalnych było Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.  

 w Kuźni Raciborskiej.  

 

2. Nowy przejęty przez Gminę system gospodarki odpadami komunalnymi wiązał się 

z wprowadzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby, tj. 

miesięcznej opłaty uiszczanej na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych. W ramach uchwalonej przez Radę Miejską Uchwałą 

Nr XXII/250/2012 z dnia 30 października 2012 r., opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, tj. 9.00 zł od jednej osoby przy segregacji odpadów i 15,00 zł od jednej osoby 

bez segregacji odpadów Gmina Kuźnia Raciborska odbierała nieograniczoną ilość 

wytworzonych odpadów za wyjątkiem gruzu.  Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie 

przekraczającej 0,5 m3 w ciągu roku kalendarzowego, powstałe w wyniku prowadzenia 

drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia 

zamiaru prowadzenia robót, odbierane były na indywidualne zamówienie złożone przez 

właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne. 

 

3.  Selektywne zbieranie odpadów komunalnych. 

Segregacji podlegały:  

1) papier i tektura,  

2) metal,  

3) tworzywa sztuczne,  

4) szkło,  

5) opakowania wielomateriałowe,  

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji,  

7) przeterminowane leki i chemikalia,  

8) zużyte baterie i akumulatory,  

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

11) odpady budowlane i rozbiórkowe,  

12) zużyte opony. 
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4. Na terenie Gminy Kuźnia Raciborska działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. PSZOK obsługujący  mieszkańców całej Gminy Kuźnia Raciborska, od 

sierpnia 2013r. do 31.12.2014 r. znajdował się w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 6 

(baza ZGKiM). Czynny był w każdy wtorek w godz. 8.00 – 15.00 i czwartek w godz. 8.00 – 

17.00. Do PSZOK mieszkańcy mogli bezpłatnie oddawać wymienione poniżej selektywnie 

zebrane odpady komunalne : 

1) papier i tektura,  

2)  metale, 

3) tworzywa sztuczne,  

4) szkło,  

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) chemikalia (np.: zużyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, 

aerozole, środki ochrony roślin, farby, lakiery, kwasy, zasady itp. i opakowania po nich), 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

8) odpady wielkogabarytowe 

9) zużyte opony (tylko z samochodów osobowych po wcześniejszym uzgodnieniu ich odbioru 

z obsługującym PSZOK), 

10) inne odpady niebezpieczne (np. świetlówki). 

Wymienione odpady były przyjmowane od mieszkańców bez żadnych opłat natomiast 

przedsiębiorcy, oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych ponosili koszty 

unieszkodliwienia dostarczonych odpadów wg ustalonego cennika. 

Koszty transportu odpadów do PSZOK ponosił właściciel odpadów. Koszty funkcjonowania 

PSZOK  były pokrywane z opłat jakie ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Przeterminowane leki z gospodarstw domowych należało przekazywać do przychodni i aptek, 

uczestniczących w ich zbiórce, których adresy były na bieżąco podawane do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl oraz na tablicach ogłoszeń.  

 Zużyte baterie i akumulatory można było przekazywać do placówek handlowych w trakcie 

zakupu nowych produktów, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie 

wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Zużyte baterie, można było wrzucać 

także do pojemników znajdujących się w wyznaczonych miejscach, takich jak: szkoły, 

przedszkola lub w innych obiektach użyteczności publicznej.  
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W przypadku zużytych opon samochodowych, należało je pozostawić w stacjach napraw  

 i obsługi pojazdów. W szczególnych przypadkach zużyte opony mogły być przyjmowane 

w punkcie selektywnego zbierania odpadów, po uprzednim uzgodnieniu ich odbioru 

z obsługującym ten punkt. 

 

IV. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Kuźnia 

Raciborska w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 
  Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku  jako przetwarzanie rozumie się 

procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub 

unieszkodliwianie. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane 

są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje 

mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania 

(głównie składowanie odpadów na składowiskach).  

Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych.  

Na terenie Gminy  Kuźnia  Raciborska nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wszystkie wyżej wymienione  odpady komunalne zgodnie z umową 

transportowane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych  przy 

ulicy Szybowej 44 w Knurowie. 
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Tabela.1 

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (20 0 301) w poszczególnych 

kwartałach 2014 roku. 

 

Kwartał 

2014 roku 

Nazwa i adres 

instalacji, do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

(Mg) 

Sposób 

zagospodarowania 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

I Kwartał Regionalna Instalacja 

Przetwarzania 

Odpadów 

Komunalnych 

w Knurowie 

20 03 01 588,4 R12* 

II Kwartał Regionalna Instalacja 

Przetwarzania 

Odpadów 

Komunalnych 

w Knurowie 

20 0 3 01 423,0 R12 

III Kwartał Regionalna Instalacja 

Przetwarzania 

Odpadów 

Komunalnych 

w Knurowie 

20 03 01 383,0 R12 

IV Kwartał Regionalna Instalacja 

Przetwarzania 

Odpadów 

Komunalnych 

w Knurowie 

20 03 01 484,6 R12 

RAZEM  20 03 01 1879,0 R12 

 

*R12 – procesy odzysku  
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V. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Kuźnia 

Raciborska od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
 

Tabela 1. 

Masa odpadów komunalnych wytwarzanych i odebranych w 2014 roku z terenu Gminy 

Kuźnia Raciborska. 

 

 

Kwartał 2014 Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów 

komunalnych (Mg) 

 

 

 

 

 

I Kwartał 

20 03 01 

 

Niesegregowane  

(zmieszane) odpady 

komunalne 

588,4 

 

20 01 99 

Inne niewymienione 

frakcje zbierane w 

sposób selektywny 

34,1 

20 01 02 szkło 31,4 

16 01 03 Zużyte opony 1,2 

20 03 07 Odpady 

wielkogabarytowe 

31,6 

20 01 01 Papier i tektura 1,5 

20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

(zielone) 

3,2 

17 01 01 Odpady  betonu oraz 

gruz betonowy 

z rozbiórek i 

remontów 

68,7 

Razem   728,8 

 

 

 

Kod odebranych 

odpadów 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

Masa odebranych 

odpadów 
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II Kwartał 

komunalnych komunalnych komunalnych (Mg) 

20 03 01 

 

Niesegregowane  

(zmieszane) odpady 

komunalne 

423,0 

20 01 99 Inne niewymienione 

frakcje zbierane w 

sposób selektywny 

35,6 

20 01 02 szkło 23,7 

20 01 01 Papier i tektura 

 

0,6 

20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

(zielone) 

34,0 

17 01 01 Odpady betonu oraz 

gruz betonowy 

z rozbiórek i 

remontów 

93,9 

20 01 36 Zużyty sprzęt 

elektryczny i 

elektroniczny 

2,2 

RAZEM   642,3 

 

 

 

 

III Kwartał 

20 03 01 

 

Niesegregowane  

(zmieszane) odpady 

komunalne 

383,0 

20 01 99 Inne niewymienione 

frakcje zbierane w 

sposób selektywny 

53,6 

20 01 02 szkło 35,1 

20 01 01 Papier i tektura 

 

3,2 
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 20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

(zielone) 

43,9 

15 01 07 Opakowania ze szkła 4,9 

17 01 01 Odpady betonu oraz 

gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

95,3 

RAZEM   619,0 

 

 

 

 

 

 

 

IV Kwartał 

20 03 01 

 

Niesegregowane  

(zmieszane) odpady 

komunalne 

484,6 

20 01 99 Inne niewymienione 

frakcje zbierane w 

sposób selektywny 

32,0 

15 01 07 Opakowania ze szkła 28,3 

20 01 01 Papier i tektura 4,2 

20 01 08 Odpady ulegające 

biodegradacji 

6,7 

20 02 01 Odpady kuchenne 

ulegające 

biodegradacji 

30,3 

RAZEM   734,5 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska w 2014 r.                      

wynosiła:                                                                                                                      2724,6 Mg         

 

- Masa zebranych odpadów komunalnych segregowanych w pierwszym półroczu 

2014 r. wynosiła 126,9 Mg,  natomiast w drugim półroczu - 161,3 Mg - razem 288,2 Mg, 

- masa zebranych odpadów komunalnych niesegrogowanych w pierwszym półroczu wynosiła 

1011,4 Mg, natomiast w drugim półroczu -  867,6 Mg -  razem 1879 Mg, 

- masa zebranych odpadów ulegających biodegradacji w pierwszym półroczu 2014 r. 

wynosiła 37,2 Mg,  natomiast w drugim półroczu - 80,9Mg - w ciągu roku 118,1 Mg,  

- masa zebranych odpadów wielkogabarytowych w ciągu roku 2014 r.  wynosiła 31,6 Mg, 
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-  odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów w pierwszym półroczu wynosił 

162,6 Mg , natomiast w drugim półroczu masa tego odpadu wynosiła 243,7 -  razem 406,3 

Mg, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  w 2014 r. wynosił  2,2 Mg 

 

 

2165,7

1879

219,9 288,2
53,63 118,1 49,1

406,3
54,18 31,66
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VI. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte 

przez Gminę Kuźnia Raciborska w 2014 r. 

 
   Zapisy art. 3b u.c.p.g. obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych. 

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 ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. Poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2014 nie mógł 

przekroczyć  50%. 
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Gmina Kuźnia Raciborska osiągnęła poziom ograniczenia, który wynosił 0 %. Jeżeli 

osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy niż 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania wynikający z załącznika do w/w rozporządzenia, poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia papieru , metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2014 

roku wynosił 14 %. Osiągnięty przez Gminę Kuźnia Raciborska poziom recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów wynosił 18,7 %. Natomiast 

w stosunku do odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 

wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami dla 2014 roku został określony na poziomie 38 %. Osiągnięty przez Gminę Kuźnia 

Raciborska poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami ww. frakcji odpadów wynosił 100%. 

Powyższe wyniki są najlepszym dowodem na to, że nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi przynosi zamierzone efekty. 

 

VII. ODPADY KOMUNALNE Z TERENU GMINY KUŹNIA RACIBORSKA 

PRZEKAZANE DO SKŁADOWANIA. 

 

Tabela 1. 

Odpady komunalne  z terenu Gminy Kuźnia Raciborska przekazane do składowania. 

 

rok Masa odebranych odpadów o 

kodzie 20 03 01 Mg 

( odpady zmieszane) 

Masa odpadów o kodzie 

20 03 01 poddanych 

składowaniu Mg 

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 

poddanych innym niż składowanie 

procesom przetwarzania Mg 

2013 r. 2165,7 24,0 2141,7 

2014 r. 1879 0 1879 
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Analizując powyższy wykres można stwierdzić, że gospodarka odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Kuźnia Raciborska jest prowadzona prawidłowo. Są osiągane właściwe 

poziomy odzysku i recyklingu. Zdecydowana większość odpadów komunalnych jest 

poddawana innym niż składowanie procesom przetwarzania. Jedynie niewielki odsetek 

odpadów zostaje poddany składowaniu. 

 

VIII. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W 2014 r. nie wystąpiła potrzeba realizacji zadań inwestycyjnych związanych 

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w związku z czym nie zrealizowano żadnego 

zadania w tym zakresie. 

 

IX. Ilość złożonych deklaracji przez mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska na dzień 

31.12.2014r. 

a)  liczba mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska wynosiła 11425 na dzień 31.12.2014 r.  

b)  Liczba złożonych deklaracji ogółem 2121 ( tj. 8862 osoby) 

- ilość osób zadeklarowanych na stawkę 9 zł (odpady segregowane) – 8557 (96,5 %) 

- ilość osób zadeklarowanych na stawkę 15 zł ( odpady niesegregowane) – 305 (3,5 %) 
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X. Liczba mieszkańców. 

Gmina Kuźnia Raciborska liczy  11425 mieszkańców (stan na 31.12.2014r. zgodnie z danymi 

z ewidencji ludności.) W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, złożonych w Urzędzie Miejskim, ujętych zostało 8862 mieszkańców (stan na 

31.12.2014r.) Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu uczniów 

i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja 

występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę 

przebywają poza terenem Gminy. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu 

weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. 

 

XI. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z weryfikacją systemu ewidencji ludności wszyscy stale zamieszkujący  mieszkańcy 

Gminy Kuźnia Raciborska złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Na bieżąco prowadzona jest analiza deklaracji, mająca na celu 

odszukanie tych nieruchomości zamieszkałych, których właściciele uchylają się od złożenia 

deklaracji. W sytuacji stwierdzenia takiego faktu, wszczynane jest postępowanie 

administracyjne. 
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XII. Realizacja obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w 2014r. Stan na 12.03.2015r. 
 

 

 
 

  Zgodnie ze złożonymi przez płatników deklaracjami - należność opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za 2014r.  na dzień 12.03.2015r.  wynosi 990 018,00 zł. Z tego tytułu 

na rachunek Urzędu Miejskiego wpłynęła kwota 970 755,54 zł. Wpłata ta stanowi 98,06 % 

zadeklarowanej należności. Nieuregulowana opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosi 19 242,46 zł. 

 

XIII. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnym 

 

Należność 
Wpłaty Zaległość 

 
Kasa Bank Inkaso 

990 018,00 zł 

239 436,90 
zł 623 403,84 zł 107 934,80 

19 242,46 zł 
970 775,54 zł 

kwartał/rok 

Zaległości, 
na dzień 

wystawienia 
upomnienia 

[zł] 

Ilość 
upom
nień 
[szt.] 

Zaległości, 
na które 

wystawiono 
tytuły 

wykonawcze 
[zł] 

Ilość tytułów 
wykonawczy

ch   
[szt.] 

Kwota 
ściągnięta w 

postępowaniu 
egzekucyjnym 

[zł] 

Zaległości 
na dzień 

03.03.2015 
[zł] 

III / 2013 21 743,00 264 3 051,00 24 20 275,00 1 468,00 

IV / 2013 18 093,55 222 7 684,85 100 15 365,46 2 728,09 

I / 2014 20 984,30 243 4 741,60 37 17 744,84 3 239,46 

II / 2014 21 301,20 244 4 637,20 40 17 211,00 4 090,20 

III / 2014 18 270,60 202 7 494,60 96 13 621,20 4 649,40 

IV/ 2014 13 152,00 161 w trakcie 
wystawiania  

w trakcie 
wystawiania 5 470,12 7 681,88 

SUMA 113 544,65 1 336 27 609,25 297 89 687,62 23 857,03 



 15 

 

XIV.  Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 
Od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r. koszty gospodarki odpadami komunalnymi kształtowały się 

następująco: 

 
 
 

 

 

XV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 
   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska 

za rok 2014 została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma również dostarczyć 

informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych nowym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia 

najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Niniejsza 

analiza dotyczy roku 2014. Uwzględnia ona również okres od 1 lipca do końca roku 2013, kiedy 

to system gospodarowania odpadami komunalnymi został zmieniony w oparciu o zasady 

określone w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od lipca 

2013 r. właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 

 Nazwa Wykonanie  

 
1. Wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z 
prowadzeniem systemu (umowy o pracę, zlecenia, inkaso) 89 203,96  

 
2. Zakup materiałów i wyposażenia biurowego (wyposażenie stanowisk 
pracy, koszty administracyjne, licencje, programy) 14 853,41  

 
3. Zakup usług związanych z gospodarowaniem odpadów ( odbiór  
i zagospodarowanie odpadów,, szkolenia) 836 744,11  

    

 Wydatki razem: 940 801,48  
    
    

   Dochody: 983 662,17  
    
Poz.3 (Wywóz…"KOMART") Obejmuje fakturę zapłaconą w styczniu 2015, ale dotyczącą grudnia 2014 
(68653,44zł) 



 16 

Gminy na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Szeroka kampania informacyjna dotycząca systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi zaowocowała dużym wskaźnikiem gospodarstw domowych deklarujących 

zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kuźnia Raciborska funkcjonuje prawidłowo. System 

ten działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Stawka opłat ustalona Uchwałą Nr XXII/250/12 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 

października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, została odpowiednio skalkulowana. 

Mieszkańcy gminy ponoszą rzeczywiste koszty wywozu odpadów. 

Gmina Kuźnia Raciborska wywiązuje się z obowiązku narzuconego na gminę ustawowo 

osiągając wymagany prawem poziom recyklingu.  

 Priorytetowym zadaniem dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata następne jest dalsze 

uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów 

komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku 

i recyklingu odpadów. 

 

 


