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I. WPROWADZENIE 
 
I.1. Cel i podstawa prawna przygotowania analizy 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2020 
została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na gminę przez obowiązujące 
prawo w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.  
Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia 
efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
 
I.2. Podstawa prawna sporządzenia analizy 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.) gminy dokonują corocznej 
analizy gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych  
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:  
1. możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych(zmieszanych) odpadów komunalnych, 

2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych, 
3. kosztów poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki  
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

4. liczbę mieszkańców, 
5. 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, 
6. ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 
7. ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odebranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do 
składowania pozostałości z sortowania i pozostałości z procesu mechaniczno-
biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Zakres przedmiotowej analizy pokrywa się z rocznym sprawozdaniem burmistrza z realizacji 
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020, sporządzonym na podstawie 
art. 9q ust. 1 i 3 w.w ustawy, celem jego przedłożenia Marszałkowi Województwa oraz 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 31 marca roku 
następującego po roku, którego dotyczy. 
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na 
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. 
 
Sporządzając niniejszą analizę wykorzystano następujące źródła:  

• sprawozdanie roczne Burmistrza Strzegomia z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020r. 

• sprawozdania półroczne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, 

• sprawozdanie roczne podmiotu prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych; 

• informacje własne będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 
 
Ustawy:  
ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  
z 2020r. poz. 1439 z późn. zm.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

Rozporządzenia:  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych (D.U. z 2016r. Nr 2167), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania 
masy tych odpadów (Dz.U. z 2017r. Nr 2412). 

 
Uchwały: 

• Uchwała Nr 77/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015r. w sprawie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, 

• Uchwała Nr 22/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

• Uchwała Nr 43/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019r. zmieniająca 
uchwałę Nr 22/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. w sprawie 
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

• Uchwala Nr 83/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, 

• Uchwala Nr 82/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom, 

• Uchwała Nr 84/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu  z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty, 

• Uchwała Nr 85/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, 

• Uchwała Nr 1/21Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 lutego 2021r. zmieniająca 
uchwałę Nr 84/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty, 

• Uchwała Nr 6/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 lutego 2021r. zmieniająca 
uchwałę Nr 82/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom, 

• Uchwała Nr 7/21 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 lutego 2021r. zmieniająca 
uchwałę Nr 83/20 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów. 

 

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 
NA TERENIE GMINY STRZEGOM. 
 
 W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 
2013r. obowiązek właścicieli nieruchomości w zakresie zapewnienia odbioru odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych a od 1 stycznia 2016r. również  
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 
przejęła Gmina Strzegom. Gmina Strzegom powyższy obowiązek realizuje w zamian za 
uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłata stanowi iloczyn sumy 
mieszkańców oraz stawki opłaty, natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – 
ustalona została stawka opłaty za jeden pojemnik z odpadami komunalnymi w zależności od 



  

jego pojemności. Opłata w przypadku nieruchomości mieszanych tzn takich, które w części 
stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części nieruchomość niezamieszkałą, stanowi 
sumę opłat obliczonych dla każdej z części. 
Gmina Strzegom, od dnia 1 kwietnia 2019r. czyli z chwilą podpisania kolejnej umowy  
z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, przedsiębiorcą na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 
Strzegom, zobowiązana była dostosować system gospodarki odpadami komunalnymi do  
obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Rozporządzenie to określiło 
szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy wymóg 
selektywnego  zbierania uważa się za spełniony. Rozporządzenie wprowadziło obowiązek 
zbierania następujących frakcji odpadów.  
1) papier; 
2) szkło; 
3) metale; 
4) tworzywa sztuczne; 
5) odpadu ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 
Określone zostały także wytyczne co do kolorystyki i wyglądu pojemników. 
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska wymóg selektywnego zbierania odpadów 
uważa się za spełniony, jeżeli na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów 
zbierane są w 5-ciu frakcjach wymienionych powyżej, w miejscu ich wytworzenia i na 
terenach przeznaczonych do użytku publicznego a także jeżeli pojemniki zapewniają 
zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji dla przyszłych 
procesów ich przetwarzania. 
W odniesieniu do zasad obowiązujących w gminie Strzegom wyposażenie nieruchomości  
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) 
oraz odpadów z plastiku, z metalu a także utrzymanie tych pojemników  
w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym należy do obowiązków 
właściciela nieruchomości.  Natomiast zgodnie z zapisami umowy przetargowej – 
wyposażenie w  pojemniki brązowe – do zbiorki odpadów ulegających biodegradacji oraz  
w pojemniki niebieskie – do zbiórki odpadów z papieru i tektury – leży po stronie podmiotu 
odbierającego odpady komunalne. 
Szkło – tak jak poprzednio -  należy zbierać do ustawionych przez gminę pojemników typu 
„dzwon” przeznaczonych do ich zbiórki. 
W przypadku potrzeby właściciel nieruchomości ma możliwość zbiórki odpadów ze szkła  
i papieru na terenie swojej nieruchomości, po uprzednim doposażeniu się w odpowiednie 
pojemniki oraz pisemnym powiadomieniu Gminy Strzegom o utworzeniu dodatkowego 
punktu odbioru tych odpadów. 
W systemie miesięcznym w formie tzw „wystawki” zbierane są odpady wielkogabarytowe.  
Wszystkie odpady komunalne odbierane są zgodnie z przyjętym harmonogramem. 
W ramach ponoszonej przez właścicieli nieruchomości opłaty, Gmina Strzegom zapewnia 
odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), odpadów z plastiku, metali 
oraz bioodpadów -  nie rzadziej niż jeden raz na tydzień. 
Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych  
w odpowiednich pojemnikach. Dopuszczalne jest dostawienie do pojemnika worka  
z nadwyżką odpadów, która nie zmieściła się w pojemniku.  
Na terenie miasta Strzegom funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, gdzie można bezpłatnie oddać wszystkie problemowe odpady. PSZOK mieści 
się w Strzegomiu, przy Alei Wojska Polskiego 75 i przyjmuje odpady od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 700 do 1600 oraz w soboty w godzinach od 700 do 1500. 
Na terenie miasta Strzegom, w każdej aptece zbierane są w specjalnych kontenerach 
przeterminowane leki. 
 W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego Gmina Strzegom wyłoniła 
odbiorcę odpadów komunalnych – ENERIS Surowce Spółka Akcyjna. 
Odbiorca odpadów, w ramach zawartej z nim umowy, zobowiązany jest również oferować 
właścicielom nieruchomości sprzedaż lub najem pojemników do zbiórki odpadów.  
W ramach wymienionej powyżej umowy odbiorca odpadów zapewnia także możliwość 
świadczenia usługi mycia, dezynfekcji i dezynsekcji oraz napraw technicznych pojemników 
na odpady komunalne. 



  

 
III. DEFINICJA i ŹRÓDŁA POWSTAWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
Zgodnie z ustawą o odpadach – odpady komunalne są to odpady powstające  
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także 
odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych. 
Źródłami powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty 
infrastruktury i użyteczności publicznej (sektor gospodarczy, handel, usługi, rzemiosło, 
szkolnictwo itp.). 
 
 Na dzień 31 grudnia 2020r.  zarejestrowano 7.913 deklaracji, w tym 1.000 właścicieli 
nieruchomości złożyło nowe deklaracje. Najczęstsze zmiany deklaracji dotyczyły ilości osób 
zamieszkiwanych (zgony, urodzenia, migracje). 218 właścicieli nieruchomości złożyło 
pierwsze deklaracje. Na dzień 31 grudnia 2019r. zarejestrowano w systemie 1.290 
nieruchomości niezamieszkałych. 
 Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych było w 2020r. 22.700 osób 
zamieszkałych, w tym zbiórkę selektywną odpadów zadeklarowało 21.252 osoby, co stanowi 
93,62%. Pozostałe 1448 osób nie zmieniło sposobu zbierania odpadów. Zostali oni 
powiadomieni o obowiązku zmiany deklaracji do dnia 20 lutego 2021r. ze sposobu 
nieselektywnej na selektywną zbiórkę odpadów. 
 
                                                                                                                                                                                 
IV. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUINALNYCH, 
ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI  
Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 
 
Przetwarzanie są to procesy związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem, 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). 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 
przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości  
z sortowania odpadów komunalnych do składowania do instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. 
Zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Strzegom przetworzone zostały  
w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych w Rusku 66.  Instalacja ta, w pełni zabezpiecza potrzeby związane  
z przetwarzaniem zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy. 
 
 
 
 
V. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 
 
W analizowanym roku w Gminie Strzegom nie realizowano inwestycji związanych  
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Obowiązek gminy związany z prowadzeniem 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) powierzono Uchwałą Nr 
8/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2019r.  Zakładowi Usług Komunalnych 
w Strzegomiu sp. z o.o. podpisana umowa opiewa okres do dnia 31 marca 2021r. 
Priorytetową potrzebą inwestycyjną związaną z gospodarką odpadami komunalnymi na 
terenie gminy będzie rozbudowa i doposażenie PSZOK-u. 
 



  

W roku 2020 kolejne wspólnoty mieszkaniowe kończyły  budowy swoich boksów 
śmietnikowych.  Gmina zyskała w ten sposób na wizualizacji oraz możliwości utrzymania 
czystości i porządku na swoim terenie. 
 
 
VI. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM 
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH. 
 
Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są 
położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy i może być przeznaczona 
tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
3. obsługi administracyjnej tego systemu, 
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi, 
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz 
koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym. 
Z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może także pokryć koszty 
usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  
i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

1.  
Wydatki funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2020r. 
wyniosły: 6.405.509,81 zł. co stanowi 99,18% wykonania planu budżetu. 
Na wydatki te składały się przede wszystkim: 
- koszty wynikające z zawartej umowy z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego 
odbiorcą odpadów komunalnych – kwota: 5.508.000,00 zł, 
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania  
i magazynowania – kwota: 30.844,84 zł, 
- koszty obsługi administracyjnej systemu – 502.066,57 zł, 
- koszty prowadzenia PSZOK - 360.000,00 zł, 
- koszty edukacji ekologicznej – 4.598,40 zł. 
 
W związku z planem rozbudowy i modernizacją Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, na wniosek Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. w sprawie 
wykonania usług projektowych w zakresie modernizacji PSZOK poniesiono koszty związane 
z dokapitalizowaniem spółki na ten cel w wysokości 55.000,00 zł. 
 
Zaplanowany dochód za rok 2020 wynosi: 6.458.468,00 zł.  
Na dochód składają się: 
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w kwocie: 6.394.707,00    
   zł. 
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia –  
   w kwocie: 35.000,00 zł. 
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – w kwocie: 25.000,00 zł. 
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów  - 3.761,00 zł. 
Dochód zrealizowano w kwocie 6.096.741,43 zł. co stanowi 94,55 % dochodu 
zaplanowanego. 
 
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 
2020r. wynosiły: 858.935,72 zł. W stosunku do zaległości w roku 2019 wzrosły o kwotę 
57.624,23 zł.  
 



  

W roku 2020 wystawiono 528 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w celu 
podjęcia działań egzekucyjnych na łączną kwotę 46.538,40 zł, w wyniku których do budżetu 
gminy wpłynęła kwota 173.187,40 zł. 
 
W celu egzekwowania zadłużenia wystosowano do właścicieli nieruchomości 4.466 
upomnień na łączną kwotę 587.268,86 zł. 
 
Wystawiono 710 tytułów wykonawczych na kwotę 289.931,20 zł. z czego kwota 84.656,26 zł 
to wpłaty z tytułu egzekucji. 
 
Wystosowano 526 zapytań do Urzędu Skarbowego dotyczących prowadzonych postępowań 
egzekucyjnych wobec zobowiązanych. 
 
Wysłano 250 zawiadomień do Urzędu Skarbowego o wygaśnięciu w całości lub w części 
należności pieniężnej objętej tytułami wykonawczymi. 
 
Wystawiono 4 dalsze tytuły wykonawcze celem zabezpieczenia hipotecznego. 
 
Wystawiono 2 wnioski do Urzędu Skarbowego o przeprowadzenie egzekucji  
z nieruchomości. 
 
Wystawiono 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Świdnicy V Wydział Ksiąg Wieczystych o 
wpis w księdze wieczystej. 
 
Wydano: 
35 zaświadczeń o zwrot nadpłaty w opłatach za odpady komunalne, 
2 zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach, 
8 potwierdzeń salda. 
 
Wykonano 24 zarachowań między kontami. 
 
 
 
VII. LICZBA MIESZKAŃCÓW 
 
Liczba osób zameldowanych w Gminie Strzegom na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiła 
24.632 z tego liczba mieszkańców miasta Strzegomia wynosiła 15.259 a liczba mieszkańców 
terenów wiejskich wynosiła 9.373 mieszkańców. 
Liczba zadeklarowanych właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wynosiła 1.290. 
Łączna liczba złożonych deklaracji na dzień 31 grudnia 2020r. wynosiła 7.913 . 
Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych na koniec 2020r. było 22.700 
osób z nieruchomości zamieszkałych. 
Różnica pomiędzy liczbą osób zameldowanych a zadeklarowanych wynika między innymi  
z tego, iż wielu studentów kontynuuje naukę oraz wiele osób czynnych zawodowo pracuje 
poza granicami naszej gminy a także granicami kraju.  
Pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 
na bieżąco dokonują monitoringu złożonych deklaracji oraz weryfikują je pod względem 
zawartych w nich danych.  
Bieżącej analizie podlegają także informacje ewidencji ludności dotyczące narodzin oraz 
zgonów. 
Na bieżąco prowadzone są działania windykacyjne wobec właścicieli nieruchomości 
niewywiązujących się z obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 
 
 
 
 
 



  

VIII. LICZBA 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 2020r. na terenie Gminy Strzegom nie odnotowano konieczności wydania przez 
Burmistrza Strzegomia decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie 
są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 
gminy, wykonując obowiązek określony w art.5 ust.1 pkt 3b ustawy. 
 
 
IX.  ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY 
 
 

 

Lp. 

 

nazwa i adres instalacji, do 

której zostały przekazane 

odpady komunalne 

 

kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

 

rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

 

masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Mg 

1. Instalacja do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 

komunalnych w Rusku,  

Rusko 66, 58-150 Jaroszów 

 

 

20 03 07 

 

odpady 

wielkogabarytowe 

 

305,360 

2. Instalacja do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 

komunalnych w Rusku, 58-

150 Jaroszów, Rusko 66 

 

 

20 03 01 

 

 

 

niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

 

5154,190 

 

 

3. Eneris Ekologiczne Centrum 

Utylizacji Sp. z o.o. 

Rusko 66 

 

20 02 03 

 

inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji 

 

145,360 

4. TKM Recykling Polska Sp. z 

o.o. ul. Kanonierska 11/3,  58-

100 Świdnica 

 

20 01 36 

zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 

01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

 

3,500 

5. Eneris Ekologiczne Centrum 

Utylizacji Sp. z o.o. 

Rusko 66 

 

17 09 04 

zmieszane odpady 

z budowy, 

remontów    i 

demontażu inne 

niż wymienione 

w 17 09 01, 17 09 

02 i 17 09 03 

 

3,640 



  

6. Eneris Ekologiczne Centrum 

Utylizacji Sp. z o.o. 

Rusko 66 

 

17 02 03 

 

tworzywa sztuczne 

 

3,600 

7. Eneris Ekologiczne Centrum 

Utylizacji Sp. z o.o. 

Rusko 66 

 

16 01 03 

 

zużyte opony 

 

15,820 

8. Krynicki Recykling S.A. 

Zakład Uzdatniania Stłuczki 

Szklanej w Lubińcu 

37-511 Pełkinie 

 

15 01 07 

 

opakowania ze szkła 

 

 

 

413,960 

 

 

9. Instalacja do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów 

komunalnych w Rusku, 58-

150 Jaroszów, Rusko 66 

 

 

15 01 02 

 

opakowania z 

tworzyw sztucznych 

 

1394,770 

  

Razem 

   

7440,200 

 
 

                                 20 03 01         20 02 03          20 01 36        17 09 04         17 02 03         16 01 03         15 01 07         15 01 02 

 
 
 



  

Na terenie Gminy Strzegom funkcjonuje jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowany w Strzegomiu przy Al. Wojska Polskiego 75, który obsługuje 
mieszkańców gminy. Można tu dostarczyć nieodpłatnie tzw. problemowe odpady komunalne. 
PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1600 oraz  
w soboty w godzinach od 700 do 1500  (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). 
 
 

 

Lp. 

 

nazwa i adres punktu 

 

kod zebranych 

odpadów 

 

rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Mg 

1. PSZOK – Strzegom, Al. 

Wojska Polskiego 75 

20 03 07 odpady 

wielkogabarytowe 

201,300 

2.  20 01 39 tworzywa sztuczne 

 

3,680 

  20 02 01 odpady ulegające 

biodegradacji 

 

72,480 

3.  20 01 99 inne niewymienione 

frakcje zbierane w 

sposób selektywny 

2,300 

4.  20 01 36 zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne inne 

niż wymienione w 

200121, 200123 i 

200135 

37,870 

5.  20 01 21* lampy 

fluorescencyjne i 

inne odpady 

zawierające rtęć 

0,010 

6.  20 01 11 tekstylia 

 

10,540 

7.  17 06 04 materiały izolacyjne 

inne niż 

wymienione w 

170601 i 170603 

0,340 

8.  17 01 07* zmieszane odpady 

z betonu, gruzu 

ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

175,000 



  

elementów 

wyposażenia inne 

niż wymienione w 

170106 

9.  17 01 07 zmieszane odpady 

z betonu, gruzu 

ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych i 

elementów 

wyposażenia inne 

niż wymienione w 

170106 

53,620 

10.  16 01 03 zużyte opony 

 

78,416 

11.  15 01 02 opakowania z 

tworzyw sztucznych 

 

2,520 

12.  15 01 01 opakowania z 

papieru i tektury 

 

8,950 

  

Razem 

   

647,026 

 
 
 

 
                                                                                                                            

  

 
 



  

 
 
 
 
X. ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH 
ODBIERANYCH Z TERENU GMINY O KODZIE 200301 PODDANYCH INNYM NIŻ 
SKŁADOWANIE PROCESOM PRZETWARZANIA 
 

 masa odebranych odpadów 

odebranych z obszarów gminy  

 
ORAZ  
 
PRZEZNACZONE DO SKŁADOWANIA POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH I POZOSTAŁOŚCI Z PROCESU MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 
PRZETWARZANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 
 

nazwa i adres instalacji, w której 

zostały wytworzone odpady                    

o kodzie przeznaczone do 

składowania z odebranych               

i zebranych z terenu gminy 

Kod 

odpadów 

masa odpadów przeznaczonych do 

składowania powstałych po 

sortowaniu albo mechaniczno-

biologicznym przetwarzaniu 

zmieszanych odpadów komunalnych 

składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Rusku, 

Rusko 66, 58-150 Jaroszów 

 
19 12 12 

 

 

105,920 

Składowisko odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w 

Zawiszowie, Zawiszów 5, 58-100 

Świdnica 

 

19 12 12 

 

 

 
 

2.  
XI. INFORMACJA O SELEKTYWNIE ODEBRANYCH BIOODPADACH 
 

nazwa i adres 

instalacji, do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne 

ulegające 

biodegradacji 

kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

masa odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

Zakład Górniczy 

Radostów dolny - 

zakład wydobywania 

iłów ceramiki 

budowlanej i 

kruszywa 

budowlanego ze 

złoża "Radostów 

 

20 02 01 

 

odpady ulegające 

biodegradacji 

 

385,140 



  

Dolny", Radostów 

Dolny, działka nr 

256/18, gm. Lubań 

instalacja do 

przetwarzania 

selektywnie 

zebranych odpadów 

zielonych i innych 

bioodpadów 

(kompostownia) w 

Rudnej Wielkiej 

(CHEMEKO-

SYSTEM Sp. z o.o.) 

 

 

20 02 01 

 

odpady ulegające 

biodegradacji 

 

804,040 

Instalacja 

biogazowni "Bio-wat" 

Sp. z o.o. 

 

20 02 01 

 

 

odpady ulegające 

biodegradacji 

 

161,900 

USŁUGI-Handel Jan 

Szturc ul. Kwiatowa 

4, 58-130 Żarów 

 

15 01 01 

 

 

opakowania z 

papieru i tektury 

 

74,260 

Eneris Ekologiczne 

Centrum Utylizacji Sp. 

z o.o. 

Rusko 66 

 

15 01 01 

 

 

opakowania z 

papieru i tektury 

 

107,96 

Razem:   1533,300 

 
 
 

                                                                                                                                                                 



  

 

 
 
XII.  OSIĄGNIĘTE W 2019r. PRZEZ GMINĘ STRZEGOM  POZIOMY OGRANICZENIA 
MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJACYCH BIODEGRADACJI 
PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA W STOSUNKU DO MASY TYCH ODPADÓW 
WYTWORZONYCH W 1995r.   
ORAZ POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA  
I ODZYSKU INNYMI METODAMI NIEKTÓRYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 
 

nazwa wskaźnika 2020r. wymagany do osiągnięcia 

poziom  

poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazanych do 

składowania 

 

1% 

 

nie więcej niż 35% 

do 16 lipca 2020r. 

poziom recyklingu  

i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, 

metali, tworzyw sztucznych  

i szkła 

 

35% 

 

nie mniej niż 50% 

poziom recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów 

budowlanych i 

rozbiórkowych 

 

98% 

 

nie mniej niż 70% 

 
 
XIII. PODSUMOWANIE 
 
 
 Na terenie Gminy Strzegom w roku 2020 zebrano ogółem  8.087,226 Mg odpadów 
komunalnych, z tego 5.154,190 Mg odpadów komunalnych niesegregowanych 
(zmieszanych), co stanowi 63,73% wszystkich zebranych odpadów komunalnych. Jest to  
o 1,41% mniej niż w roku ubiegłym. 
 Od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. złożono 1.218 deklaracji, w tym 1.000 
właścicieli nieruchomości złożyło nowe deklaracje a 218 właścicieli nieruchomości złożyło 
pierwszą deklarację. Najczęstsze zmiany deklaracji dotyczyły ilości osób zamieszkiwanych 
(zgony, urodzenia, migracje). Na dzień 31 grudnia 2020r. zarejestrowano w systemie 1.290 
nieruchomości niezamieszkałych  w tym przedsiębiorców). 
 Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych na koniec 2020r. było 
22.700 osób z nieruchomości zamieszkałych, w tym zbiórkę selektywną odpadów 
zadeklarowało 21.252 osoby, co stanowi 93,62% ogółu. Pozostałe 1448 osób nie zmieniło 
sposobu zbierania odpadów. Zostali oni powiadomieni o obowiązku selektywnej zbiórki 
odpadów oraz zmiany deklaracji oraz  do dnia 20 lutego 2021r.  
 

Dokonując analizy i podsumowania minionego 2020r. należy stwierdzić, że był on 
bardzo trudnym okresem w gospodarce odpadami komunalnymi. Główną przyczyną 



  

zaistniałego stanu na pewno była panująca pandemia COVID-19. oraz w związku  
z tym wprowadzone wszelkie ograniczenia z nią związane. 

Po raz pierwszy w gminie Strzegom wydatki związane z gospodarką odpadami 
komunalnymi przewyższyły uzyskany dochód. Różnica ta wynosi 312.529,38 zł. 

Zmniejszenie wpływów z tytułu opłat za odpady komunalne nastąpiło od miesiąca 
kwietnia. Do zmniejszenia wpływów przyczyniła się także sytuacja przedsiębiorstw na  
terenie naszej gminy, które w większości zawieszały swoją działalność, co skutkowało 
brakiem opłat za odbiór za zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
Sytuacja związana z pandemią miała także niekorzystny wpływ na sytuację ekonomiczną 
wielu gospodarstw domowych z tytułu utraconych dochodów. Skutkiem tego mieszkańcy 
musieli ustalić priorytety finansowe, do których często nie należała oplata za odpady 
komunalne. 

Wpływ na brak bilansowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnym 
miały także zmiany związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach oraz w całej gospodarce „odpadowej’. Sytuacja ta spowodowała konieczność 
przeprowadzenia szczegółowej analizy finansowej systemu śmieciowego w gminie. 
 W związku z kończącą się w marcu 2021r. umową z dotychczasowym odbiorcą 
odpadów, w 2020r. podjęte zostały czynności związane z ogłoszeniem przetargu na 
wyłonienie kolejnego ich odbiorcy, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w listopadzie.  
Wszystkie czynniki wymienione powyżej przyczynią się do konieczności zmiany  
w następnym roku stawek opłat. 
W związku z koniecznością dostosowania gminnego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi do obowiązujących przepisów prawa – w  roku 2020 podjęte zostały 
następujące uchwały: 
- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom, 
- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, 
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki tej opłaty, 
- w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości, 
- w sprawie zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 Kolejną niepokojącą sytuacją w gospodarce odpadami komunalnymi gminy Strzegom 
jest fakt, iż w 2020r. nie osiągnęliśmy wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
Związane jest to przede wszystkim w niespójnymi przepisami obowiązującymi w gospodarce 
odpadami, zezwalającymi np. na magazynowanie przez instalacje odpady zamiast 
przekazywać je do recyklera celem odzysku. Zmagazynowanych odpadów gmina nie może 
ująć w swoim rocznym sprawozdaniu, które przedkłada Marszałkowi Województwa. Przepisy 
dotyczące formy przeliczania tych poziomów mają ulec zmianie w roku 2021. 
 Niemniej jednak znaczący wpływ na prawidłową zbiórkę i segregację odpadów 
komunalnych ma jej zbiórka „u źródła” oraz świadomość ekologiczna mieszkańców.  
 Oprócz działań prowadzonych przez gminę Strzegom, odbiorca odpadów komunalnych, 
zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień Publicznych, zobowiązany 
jest także do przeprowadzania dodatkowych prelekcji edukacyjnych we wszystkich szkołach.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 


