
Korekta z dnia 28.12.2020r. 

ANALIZY STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI  

NA TERENIE GMINY RUDZINIEC ZA 2019 ROK 

 

1. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości odpadów komunalnych                          

i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych.  

Na terenie Gminy Rudziniec nie ma możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. Odpady  zebrane od mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem odbioru                                      

i zagospodarowania odpadów komunalnych przekazywane były do Regionalnych Instalacji Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych: 

- Śląskie Centrum Recyklingu Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice ( adres instalacji: ul. Rybnicka 199G, 

44-100 Gliwice); 

- BM Recykling sp. z o.o., ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów (adres instalacji: ul. Konopnickiej 11, 41-100 

Siemianowice Śląskie); 

- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Lecha 10,41-800 Zabrze (adres instalacji               

ul. Cmentarna 19F, 41-800 Zabrze); 

- PTS ALBA sp. z o.o., ul. Bytowska 15, 41-503 Chorzów (adres instalacji: ul. Brzezińska, 41-503 Chorzów) 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

W 2019 r. nie zrealizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi. 

3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem  odpadów 

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

W budżecie Gminy Rudziniec na rok 2019 zaplanowane zostały dochody z tytułu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w kwocie 1.533.860 zł, które zrealizowane zostały w kwocie 1.482.111,08 z tego: 

- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 1.480.134,26 zł; 

- wpływy z tytułu upomnień – 473,70 zł; 

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.503,12 zł. 

W budżecie Gminy Rudziniec na rok 2019 zaplanowane zostały wydatki na pokrycie koszów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.632.829 zł, które poniesione zostały w kwocie 

1.571.671,54 zł, w tym na: 

- odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1.429.752,80 zł; 

- utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 22.234,88 zł; 

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych - 9.166,00 zł; 

- usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania - 9.985,39 

zł; 

- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 100.532,47 zł. 

Rok 2019 zakończył się deficytem w kwocie 89.560,46 zł. 

4. Liczba mieszkańców. 

Liczba mieszkańców Gminy Rudziniec na dzień 31.12.2019 r. wg danych ewidencji ludności:  wynosi - 10.643 

osoby. 

5. 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. 6ust. 6-12. 

W roku 2019 gmina nie podjęła działań , o których mowa w art. 6 ust. 6-12, wobec właścicieli nieruchomości, 

którzy nie zawarli umowy na podstawie art.6 ust.1. 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 

W terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na terenie Gminy Rudziniec wytworzono następującą ilość odpadów: 

 

Kod odebranych  

Odpadów komunalnych 

Rodzaj odebranych     odpadów komunalnych Masa odebranych                      

odpadów                       

komunalnych[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2.836,80 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 75,20 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 222,77 

15 01 07 Opakowania ze szkła 240,44 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 280,26 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 165,74 



20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 02 23zawierające 

niebezpieczne składniki 

2,343 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
2,08 

16 01 03 Zużyte opony 3,72 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

 

18,92 

 

20 03 99 
Odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach 

71,29 

 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 

38,45 

 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 0,453 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 77,29 

 

Odpady odebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

 

16 01 03 Zużyte opony 14,90 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 163,98 

15 01 07 Opakowania ze szkła 18,93 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 55,86 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 25,53 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 3,15 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 11,65 

17 01 01  
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
14,03 

20 01 35 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 02 23zawierające 

niebezpieczne składniki 

3,17 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
5,705 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 0,385 

 

7. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 

odbierane z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. 

Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi 2.836,80 Mg, 

Ilość odpadów ulegających biodegradacji wynosi 336,12 Mg, 

Masa odpadów, powstała po sortowaniu zmieszanych odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do 

składowania w 2019 roku w tonach wynosi 560,066. 

8. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania                 

– 0 % 

9. Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru Gminy – 57% 

10. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100% 
 

 

 

 

 


