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I. Wstęp

Gmina Pacanów na dzieh 3I.I2.20I7 r. ltczyła 7476 mieszkaiców (dane meldunkowe)'
powierzchnia gminy wynosi I24 km'. W skład Gminy Pacanów wchodzi 28 sołectw tj.;
Biechów, Biskupice, Chrzanów, Grabowica, Karsy Dolne, Karsy DuŻe, Karsy Małe' Kępa
Lubawska, Komorów, Kółko Zabieckie, Książnice, Niegosławice' oblekoń, Pacanów,
Podwale, Rataje Karskie, Słupskie, Sfupia, Trzebica, Woia Biechowska,Wójcza,Wójeczka,
Zborówek, Zborówek Nowy, Zołcza- Ugory' Zabiec, Kwasów, Sroczków. Położonajest na
obrzęŻach południowo - wschodniej częściwojewództwa świętokrzyskiego i sąsiaduje przęz
swą południową granicę,przebiegającąnarzece WiŚle, z województwem małopolskim.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje juŻ od 1 lipca 2013 r.
ptzez ten okres Gminy realizowały obowiązek zorganizowania odbierania odpadów
komunalnych od właścicielinięruchomości objętych systemem. Celem nowego systemu było
i jest prowadzenie selektywnego zbierania odpadów bezpośrednio ,sl źtódła"' tworzenie
instalacji do odzysku odpadów' zmniejszenie powstawania nielegalnych wysypisk śmiecioraz
kontrola nad właściw1łnsposobem postępowania z odpadami komunalnyrri przez
mieszkańców jak i podmiotów odbierających odpady komunalne.
od 1 stycznia 2016r. systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte
równiez nieruchomości niezamieszkałe, na ktorych powstają odpady komunalne oraz
nieruchomości takie jak domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystyr;vane na cele
rekreacyjno - wypocąmkowe.
Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu
usprawnió działanlę syt emu gospodarki odpadami komunaln5rmi.
II. Zagadnienia o gólne.
W roku 2017 r. usfugę w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pacanow z
nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i domków letniskowych świadczyłafirma
,,EKOM'' Maciejczyk Sp. J' ul. Zal<ł.adowa 29, 26-052 Nowiny. Wykonawca został'
wyłoniony w drodze przetargu' nieograntczonego w roku 2016 i została z nim podpisana
umowa na świadczenie usług na okres 12 miesięcy od 01.01 .2017 do 37.12.2017 r.
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunaln5rmi uchwalone przez Radę Gminy:
1. nieruchomości zamięszkałe 4,00 zł oslm-c jeśliodpady są zbierane i odbierane w
sposób selektywny i 12,00 zł oslm-cjeśli odpady nie są zbterane i odbierane w sposób
selektywny.
2. nieruchomości niezamięszkałe, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne:
a) zbierane i odbierane w sposób selektywny
- pojemnik o pojemności 120 I (0,I2 m3) - 15,00 zł;
- pojemnik o pojemności240 I (0,24m3) - 25,00 zł;
- pojemnik o pojemności 1100 l (1'1 m3) _ 100,00 zł;
- pojemnik o pojemności(ó,8 m3) Kp-7 - 650,00 zł.

b) Zbierane i odbieranie w sposób nieselektywny
_ pojemnik o pojemności 120 l (0,I2 m3) - 30,00 zł;

-

pojemnik o pojemności 240I (0,24m3) - 50,00 zł;
pojemnik o pojemności 1100 1 (1,1 m3) - 150,00 zł;
pojemnik o pojemności(6,8 m3) Kp-7 - 800,00 zł.

Została równiez uchwalona stawka opłat ryczałtowych za zagospodarowanie odpadami
komunaln;rmi dla nieruchomości' na których znajdują się domki letniskowe lub innę
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane

jedynie ptzez częśćroku jeśliodpady są zblerane i odbierane w sposób selektywny w
wysokości60'00 zł rocznie za 1 domek letniskowy lub inną nieruchomośćwykorzysĘrwaną
na cele rekreacyjno-wypocz5mkowe oraz stawkę 120,00 zł tocznę za 1 domek letniskowy lub
inną nieruchomośó wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeśliodpady nie są
zbięrane i odbierane w sposób selektywny.

Właścicielenieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbieranta
odpadów, a odbierający do odbierania następujących rodzajów odpadów: papier i tekturę,
szkło, tworzywo sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe.

Selektywnie odębrano zterentt gnriny w 2017 odpady:
_ opakowaniaz papieru i tektury w ilości16,499 Mg
- opakowaniaz tworzyw sztucznychw ilości21,98 Mg
_ Zmieszane odpady opakowaniowe w ilości99'350 Mg
_ Szkło w ilości1,5ó Mg
- Opakowaniaze szld.a77,27I Mg
Ww odpady zostały przekazane do zagospodarowania w Regionalnej Instalacji do
P r zetw ar zani a odp adów Komunalnych w Rzędowi e.
W roku 2017 odebrano z terenu gniny Pacanów 459,670 Mg odpadów niesegregowanych
(zmieszane) , które trafiły do RIPoK w Rzędowie instalacja do mechaniczno-biologlcznego
przetw arzania odpadów komunalnych.

Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych zostil. utworzony w 2013 roku i
czynrry jest od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 zlokalizowany jest przy uI. Słupskiej
(baza Urzędu Gminy). Do PSZoK mieszkańcy mogą w ramach uiszczallej opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczyć bezpłatnie zebrane selektyłvnie odpady
komunalne takie jak: papier' plastik, szkło, metal, odpady wielomateriałowe' meble i odpady
wielkogabarytowe' zuŻyte sprzęty elektryczne i elekĘczne, przeterminowane leki
(gromadzone w dwóch aptekach w miejscowości Pacanów), zuŻyte baterie i akumulatory'
zlŻ1Ąe opony' odpady zielone (od mieszkańców nie posiadających kompostowników) o
odpady budowlane i rozbiórkowe (z drobnych prac budowlanych nie wynagające
pozwolenia na budowę ani zgloszenia robót do Starostwa Powiatowego).
W 2017 roku firma ,,EKOM" Maciejczyk Sp. J. :ul. ZahJadowa 29, 26-052 Nowiny podmiot
świadczącyusługi odbierania odpadów odebrał następujące ilościodpadów selektywnie
zebranychw PSZOK:
- odpady wielkogabarytowe 44,220 l|v4g,
- zużyte opony 9'280 Mg
Z tercnu gminy zostały odebrane równiez takie odpady jak odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbtóręk i remontów w ilości2,820 Mg, oraz zuŻyte urządzenta elektryczne i
elektroniczne w ilościI,92 M .

III. Ocena możliwoŚci technicznych i
gospodarowania odpadami komunalnymi.

organizacyjnych Gminy

w

zakresie

1. Możliwościprzetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych

oraz pozostałościz sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
składowania.

do

Pruetwarzanta
zwtązku z uruchomieniem od 17 |ipca 2OI4 r. Regionalnej Instalac1l
trafiły do
grniny
Pacanów
terentl
z
odpadów i<omu.u1.rych w Rzędowie odpady zmteszane
regionalnej instalacji przypisanej dla regionu 5'
"Zgodnió
z załozęiiuń ptu'',' Gospodarki odpadami Komunalnynri dla Województwa
Ś*ęt;ńyskiego odpady z terenu gniny Pacanów takie-jak odpady komunalne zmteszane ,
odpady
, pó"ortułości z ńrtowania i pozostałościz mechaniczno-biologicznego
"ieloneodpadów komunalnych powinny trafió do regionalnej Instalacji Przetwarzania
prż"tiorr"nia
-odpadów
Komunalnych w Rzędowie gm' Tuczępy
komunalnych'
Na terenie Gminy Pacanów nie ma mozliwoŚci przetwatzania odpadów

W

2. Potrzeby inwesĘcyjne związ ane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi'
ografi'czoną
Jako Wsp ótniu ,,źuńua,' cośpodarkiodpadami Komunalnyrni'' Spółka Z
Instalacji
odpowied)iahościąz siedz1bą w Rzędowie realizowano budowę Regionalnej
zostaŁauruchomiona'
Prz'etrą,arzanl'a odpadów Komunalnych, która 17 lipca 2O74r.

3. KoszĘ obsługi w związkaz gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Od 01.01.2017 r. do 31.!2.2017 r.
333.027,92 zł
a) Koszty łącztie:
279 7I0,05zŁ
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
(dane z faktut 2a2017r.)
11 432,82 zł
- Koszty administracYjne
b) wpływy do budżetu z t ttvłu opłat za gospodarowanie
358.657,23 zł
odpadami komunalnymi w 2016 roku wynosiły
I.53I,2a zł
c) koszty upomnienia
1 15,00 zł
d) odsetki
1.888,83 zł.
e) dochody ze skupu odpadów prZęZZGoKRzędów

4. Liczba ludności.
terenie
Według stanu ewidencji ludności na dztęi3I.I2.2O17 r. osób zameldowanych na
grriny Pa-canów było 7416. Z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
(stan na
fo*rrr'u1rry-i które zostały złoŻone do Urzęc Gminy zadeklarowano 5571 osób
'
a
3l.IŻ.2}17r.dane z ptogramLl PUMA). Różnica mtędzy osobami zameldowanymi
za
pracy
wyjechało
poszukiwaniu
faktycznie mieszkając1łniwynika z tego ze wiele osób w
gń.ę, atakŻę.,"rło*l" i śtudencikontynuują naukę poza miejscem stałego zameldowania'
F.o*uJro'a jest weryfikacja danych zawattaw deklaracj achzę stanem faktyczn5rm'
Liczba nieruchońości zamiószkałych i niezamieszkałych, na które zostały zŁoŻonę
2088 szt'
deklaracje o wysokości opłata za odpady komunalne (obowiązujące)
opłat za
5. Liczba właŚcicieli nieruchomości, którzy nie złożylideklaracji o wysokoŚci
mi
zagosp

Wnieza.warctaumowyptzezmieszkańców,o
u czystoŚci i porządku w
której mowa w art. 6 ust 1 ustawy o utrz

gminach' Nie

ustawy.
zachodz]łakoniecznośÓ podjęcia dzlaŁano których mowa w ań'6 ust.6 w/w

6. Ilośćodpadów wytworzonych na terenie Gminy w 2017 roku.
Kod odebranYch

odpadów komunalnych
20 03 0l
15 01 01
15 01 02

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
(zmięszane) odpady komuqalne
Opakowania zpaPieru i t"Ltu.YOpakowania z twotzYw szfi,tczrrych

Ni"ses."so*

anę

Masa odebranych odpadów
komunalnvch tMel
4s9,61
16.499
21,980

15 0l 06
20 0r 02
ls 01 07

r7 0t 07

t6 02 14
20 0r 36

99,35
83.700

Zmięszane odpady opakowanlowe
Szkło
opakowania zę szl<ła

77.Ż11

Zmięszanę odpady z betonu, gruzu ceglanego,

odpadowych matęriałów ceramicznych

i

ęlemęntów w1posaŹenia innę niz wymienione w
17 0l 06

2,820

Zużytevrządzęlia inne niż wymienione w 16 02
09 i 16 02 06 zawięraiącę ruebezpiecznę składniki

5,780

ZlŻyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niz wymienione w 20 01 2I,20 0I 23 i

6,980

odpadv wielkoqabaMowę

9,280
44,220

16 01 03

20 0l 35
Ztiyte opony

Gmina osiągnęła następuj ące poziomy:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego uŻycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papier, metal, tworzywasztuczne i szkła- 31'800 7o ,
- poziom recyklingu, ptzygotowania do ponownego :użycia i odzysku innyrni metodami
innych niŻriębezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych - 100'0070
Wymagane poziomy w sprawie poziomu recyklingu, ptzygotowania do ponownego uŻycia i
komunalnych Zgodnie z
odżysku irlrrymi metodami niektórych frakcji
r. (Dz.U. z 2016 poz. 2167)
Roźporządzenięm Ministra Środowiska z dnia 14 gru
ulegających biodegradacji
Zoslały osiągnięte. Poziomy ograntczenia masy
przekazywanych do składowania nie Został obliczony w zwiąZkn ze Zmianą przepisów.

7. Ilośćzmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałościz
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składow^nia z terenu gminy.

w

2017 r wszystkie odpady zmieszane o kodzie 20 03 01 zostały poddane innynr niż
składowanie pro cesom pr zet:w arzania.

IV. Podsumowanie.
w 2017 roku Gmina Pacanów

osiągnęła w)rmagane przepisami prawa poziomy recyklingu.
Koszty funkcjonowania systemu pokrywaj ą się z wpł1łvami z tfiłu opłat za gospodarowanie
odpadami. Wszystkie odpady wfworzone na terenie grrin y Pacanów w roku 2017 trafiły do
Ręionalnej Instalacji Przetwarzania odpadów Komunalnych w Rzędowie. ZauwaŻyc należy
spńek ilościodpadów niesegregowanych w stosunku do roku 2016. Konieczne jest dalsze
utwiadamianie mieszkanców o potrzebie przesttzegania prawidłowej segregacji odpadów w
celu zminimalizowania ilościodpadów niesegregowanych' co zaowocuje w przyszłości
ntŻszymi ko sztami zago spodarowania o dpadów w re gionalnej instalacj i.

