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1. Wprowadzenie. 
 

1.1. Cel przygotowania analizy.  
 
Niniejsze opracowanie stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie Gminy Tarnowskie Góry mającą na celu weryfikację 
możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 
 

1.2. Podstawa prawna sporządzenia analizy. 
 
Opracowanie wykonano na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia                       
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U.                        
z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), w którym określony został zakres takiej analizy. 
Przedmiotowa analiza w części pokrywa się z rocznym sprawozdaniem                         
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
sporządzonym na podstawie art. 9q ust. 1 i 3 wyżej wymienionej ustawy. 

 

1.3. Akty prawne z zakresu gospodarowania odpadami. 
 
Przy opracowaniu analizy opierano się o niżej wymienione akty prawne: 
- Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 przyjęty uchwałą  
Nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. oraz 
uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 
2012 r. w sprawie: wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 
śląskiego 2014 (z późn. zm.), 
-  Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września               
1996 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), 
- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1052), 
- Rozporządzenie 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), 
- 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 ograniczania 
masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676). 
 

1.4. Prawo miejscowe uchwalone przez Radę Miejską w Tarnowskich Górach, w tym 
m. in.: 
- Uchwała Nr XXXVI/399/2012  Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia                  
28 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości                
i porządku na terenie gminy Tarnowskie Góry, 
- Uchwała Nr XXXVI/398/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia                 
28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                      
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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- Uchwała Nr XXXIX/441/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia                 
27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/398/2012 Rady Miejskiej                 
w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
- Uchwała Nr XXXIII/373/2012 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia                  
28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Tarnowskie Góry. 
 

2. Zarys prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta 
Tarnowskie Góry. 

 
Nowa ustawa o odpadach z grudnia 2012 r. definiuje odpady komunalne jako 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; zmieszane 
odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli 
zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób 
znaczący ich właściwości. 
Odpady te powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na terenach 
nieruchomości niezamieszkałych jak obiekty użyteczności publicznej oraz 
infrastruktury (handel, usługi itp.). Są to także odpady powstające na terenach 
otwartych np.: odpady z koszy ulicznych, zamiatania ulic, placów itp. Rok 2013 to rok, 
w którym Gmina została zobowiązana do dostosowania istniejącego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi do zmian nałożonych ustawą z dnia 1 lipca 
2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). 
 

2.1. Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. 
 
Odbiór odpadów z nieruchomości odbywał się na podstawie zawartych umów 
cywilno-prawnych o świadczenie usługi z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. Selektywnej zbiórce podlegały frakcje: papier, szkło, 
tworzywa sztuczne. Zbiórka ta była realizowana poprzez gromadzenie odpadów 
w: 

 tzw. „gniazdach” tj. w pojemnikach o pojemności 2,5 m3 koloru żółtego, 
zielonego i niebieskiego rozstawionych w miejscach publicznych, 

 w zabudowie osiedlowej w pojemnikach o pojemności 1,1 m3. 
Nieruchomości w pojemniki wyposażali przedsiębiorcy po podpisaniu umowy na 
świadczenie usługi odbioru odpadów. Niezależnie od powyższego na koszt 
Gminy odbierane były odpady wielkogabarytowe, przeterminowane lekarstwa 
oraz wydzielane ze strumienia odpadów komunalnych odpady niebezpieczne. 
 

2.2. Okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. 
 
Odpady komunalne odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej. Zbieranie               
w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarowania 
odpadami. Zbiórka makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali odbywa się               
w dwóch systemach: 

 w systemie workowym, obejmującym swym zasięgiem zabudowę 
jednorodzinną. Raz w miesiącu surowce wtórne posegregowane                         
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w workach z podziałem na szkło, makulaturę, tworzywa sztuczne i metale 
odbierane są przez firmy odbierające odpady komunalne, które 
dostarczają też mieszkańcom harmonogram takiej zbiórki wraz                          
z informacją o zasadach jej prowadzenia, 

 w systemie pojemnikowym, obejmującym swym zasięgiem zabudowę 
wielorodzinną. W tym systemie znajdują się pojemniki przeznaczone do 
zbiórki: 

-  opakowań z tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych)                      
i metali (pojemnik żółty), 
- szkła (pojemnik zielony), 
- makulatury (pojemnik niebieski). 
Pojemniki i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych 
dostarcza Gmina, a koszty z tym związane pokryte są z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości.  
Na terenie Gminy ze strumienia odpadów komunalnych wydzielone są również 
odpady wielkogabarytowe, przeterminowane lekarstwa, budowlane i rozbiórkowe, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, chemikalia. 
Odpady wielkogabarytowe są odbierane sprzed nieruchomości dwa razy w roku, 
natomiast przeterminowane lekarstwa gromadzone są w specjalnych 
pojemnikach w wybranych aptekach. Do przyjmowania tego rodzaju odpadów                
i ich okresowego magazynowania przeznaczony jest także Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Gminie. 
 

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania. 
 
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. przez przetwarzanie rozumie 
się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające 
odzysk lub unieszkodliwianie. 
Art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                         
i porządku w gminach stanowi, że podmiot odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości obowiązany jest do przekazywania odebranych od 
właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  
Regionalna instalacja (RIPOK) winna spełniać wymogi art. 35 ust. 6 ustawy                         
o odpadach. Ponadto zasada bliskości z art. 20 ust. 7 ustawy o odpadach nakazuje 
również, aby odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady zielone, były 
przetwarzane na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym 
zostały wytworzone. 
Gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Gminy Tarnowskie Góry wprowadzono 
na podstawie niżej podanych aktów prawnych: 
a) Uchwała Nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa 
śląskiego 2014”, 

b) Uchwała Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 
2012 r. w sprawie: wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa 
śląskiego 2014”, 

c) Uchwała Nr IV/32/9/2013 r. Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 marca 
2013 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki 
odpadami dla województwa śląskiego 2014”, 
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Tarnowskie Góry przynależne są do Regionu II obejmującego 34 gminy 
zamieszkałe łącznie przez około 2.100.000 osób. W Regionie II zlokalizowane są 
instalacje: 
 

 
Rodzaj instalacji 

 

 
Status instalacji 

 
Ilość (szt.) 

 
MBP 

 

 
regionalna 
zastępcza 

 
2 
1 
 

 
Sortowanie odpadów 

Komunalnych 
 

 
 

zastępcza 

 
 

16 

 
Kompostowanie odpadów 

komunalnych 

 
zastępcza 

 
14 

 
Składowiska odpadów 

innych niż  
niebezpieczne 

i obojętne 

 
zastępcza 

 
11 

 
 
Instalacje regionalne – RIPOK w regionie II to: 
- instalacja MBP w Katowicach zarządzana przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Katowicach, 
- instalacja MBP w Zabrzu zarządzana przez Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Zabrzu. 
Na terenie miasta Tarnowskie Góry zlokalizowane są dwie instalacje zastępcze: 
- sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnego zbierania będąca 
własnością Firmy Remondis Tarnowskie Góry sp. z o. o., 
- składowisko odpadów komunalnych będące własnością Gminy Tarnowskie 
Góry, a w eksploatacji przez Firmę Remondis Tarnowskie Góry sp. z o. o. 
Moc przerobowa sortowni jest wystarczająca i wynosi 70.000 Mg/rok, natomiast 
pozostała do zapełnienia pojemność składowiska wynosi ponad 130.000 m3 co 
gwarantuje jego kilkuletnią eksploatację szacowaną do 2022 roku. 
 

4. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 
 
W roku 2013 Gmina Tarnowskie Góry nie realizowała zadań inwestycyjnych oraz nie 
ponosiła kosztów tychże zadań, związanych z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi. Niemniej wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego przedsiębiorca – Firma Remondis Tarnowskie Góry sp. z o. o., 
zarządzający na terenie miasta Tarnowskie Góry instalacjami zastępczymi (sortownią 
i składowiskiem) wykonał w roku 2013 r. następujące inwestycje: 
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt jest obiektem 
spełniającym wymogi prawa budowlanego. 
- kompostownię odpadów komunalnych. Kompostownia odpadów jest prowadzona             
w pryzmach na specjalnie przygotowanym placu kompostowania z odpowiednio 
wykonaną nawierzchnią i odwodnieniem. Pojemność pryzm wynosi około 2.200 m3. 
Wyżej wymienione inwestycje posiadają wydane decyzją Marszałka Województwa 
Śląskiego w Katowicach pozwolenie zintegrowane dla instalacji pn.: Składowisko 
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odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Tarnowskich Górach – Rybnej          
ul. Laryszowska. 
 

5. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                         
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 
 
Poniesione koszty w roku 2013: 
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 3.105.180,30 zł 
- koszty administracyjne     -    197.433,49 zł 
- wynagrodzenia pracowników    -    262.290,76 zł 
 
                koszty łączne:    3.564.904,55 zł  
 
 

6. Liczba mieszkańców. 
 

6.1. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na 31 grudnia 
2013 r. liczba mieszkańców miasta Tarnowskie Góry wyniosła: 59.684 osoby. 
 

6.2. Do 31 grudnia 2013 r. złożono 7.816 deklaracji, systemem objęto 53.061 
mieszkańców. W stosunku do liczby mieszkańców (pkt 6.1)  niedobór wynosi 11% 

 
 

7. 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 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. 
 
W roku 2013 w wyniku prowadzonych przez pracowników Straży Miejskiej kontroli 
stwierdzono brak zawartej umowy w przypadku 7 właścicieli. Podjęte działania to:      
4 pouczenia, 2 mandaty karne, 1 wniosek o ukaranie do Sądu. Postępowań 
administracyjnych nie prowadzono. 
 

8. Ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy. 
 
W roku 2013 brak było szczegółowych danych dotyczących wytworzonych odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry. Ilość odpadów ustalono na 
podstawie danych z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Śląskiego 2014. Dla dużego miasta tj. powyżej 50.000 mieszkańców wskaźnik 
jednostkowego wytwarzania przyjęto 402 kg/Ma. Stąd prognoza ilości wytwarzania 
odpadów komunalnych zmieszanych (o kodzie 20 03 01) wynosi 24.000 Mg/rok. 
 

9. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania, odbieranych z terenu gminy. 
 

9.1. W roku 2013 przetworzeniu poddano następującą ilość odpadów komunalnych 
zmieszanych, pozostałości z sortowania i odpadów zielonych: 
a) odpady komunalne zmieszane o kodzie 20 03 01 

- łączna masa wyniosła     - 17.610,40 Mg w tym: 
  składowaniu poddano    -        21,20 Mg 
  innym procesom niż składowanie poddano  - 17.589,20 Mg 

b) pozostałości z sortowania o kodzie 19 12 12 
- łączna masa wyniosła    -   7.678,63 Mg w tym: 
  składowaniu poddano    -   6.548,06 Mg 

c) odpady zielone, w tym odpady ulegające biodegradacji 
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- łączna masa       - 778,03 Mg w tym: 
składowaniu poddano     -     0,00 Mg 
kompostowaniu i innym procesom odzysku (R3) poddano - 778,03 Mg 
 

            Sposób  zagospodarowania  w  roku  2013  odpadów  zmieszanych,  pozostałości 
            z sortowania oraz odpadów zielonych (w tym ulegających biodegradacji).  
 

 
Nazwa instalacji 

 

 
Kod 

odpadów 
 

 
Rodzaj 

odpadów 

 
Masa 

odpadów 
(Mg) 

 

 
Sposób 

zagospodarowania 

Remondis Tarnowskie Góry sp. z o.o. 
Składowisko Odpadów Komunalnych, 
ul. Laryszowska, Tarnowskie Góry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 12 12 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inne odpady  
(w tym 

zmieszane 
substancje                 

i przedmioty)     
z 

mechanicznej 
obróbki 

odpadów inne 
niż 

wymienione               
w 19 12 11 

 
6313,29 

 
D5 

Remondis Tarnowskie Góry sp. z o.o. 
Kompostownia odpadów, 
ul. Laryszowska, Tarnowskie Góry 

 
884,26 

 
R3 

MPGK sp. z o.o. w Zabrzu 
ul. Lecha 10, Zabrze 

 
162,67 

 
D5 

MPGK sp. z o.o. w Zabrzu 
Zakład Segregacji i Kompostowni, 
ul. Lecha 10, Zabrze 

 
 

198,81 

 
 

R3 

Składowisko BPK sp. z o.o.  
Al. Jana Pawła II 10, Bytom 

 
59,4 

 
D5 

Przedsiębiorstwo Składowania  
I Utylizacji Odpadów sp. z o.o. 
Składowisko odpadów 
ul. Rybnicka, Gliwice 

 
 

12,1 

 
 

D5 

LANDECO sp. z o.o. 
Zakład Składowania Definitywnego 
I Utylizacji Odpadów 
ul. Graniczna 29, Katowice 
Składowisko ul. Zwycięstwa 4 
Siemianowice Śląskie 

 
0,6 

 
D5 

 
43,5 

 
R12 

ZPiUO PTS ALBA sp. z o.o. 
Instalacja do produkcji paliwa 
alternatywnego 
ul. Brzezińska bn, Chorzów 

 
4 

 
R12 

Remondis Tarnowskie Góry sp. z o.o. 
Sortownia odpadów komunalnych 
I z selektywnego zbierania 
ul. Laryszowska, Tarnowskie Góry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 03 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niesegrego – 
- wane 

(zmieszane) 
odpady 

komunalne 

 
16876,44 

 
R12 

MPGK sp. z o.o. w Zabrzu 
Zakład Segregacji i Kompostowni 
ul. Lecha 10, Zabrze 

 
362,38 

 
R12 

Remondis Tarnowskie Góry sp. z o.o. 
Sortownia odpadów komunalnych 
I z selektywnego zbierania 
ul. Laryszowska, Tarnowskie Góry 

 
21,2 

 
D5 

Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta 
Waldemar Strach 
Sortownia odpadów komunalnych 
ul. Zakładowa 1, Piekary Śląskie 

 
129,17 

 
R12 

SITA Starol sp. z o.o.  
Zakład Produkcji Paliw 
Alternatywnych 
ul. Kluczborska 29, Chorzów 

 
83,9 

 
R12 

EKOFOL II S.A. Bytom 
Zakład Przetwarzania Odpadów 
ul. Wrzosowa 20a,  
Pyskowice - Zaolszany 

 
24,28 

 
R12 
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Nazwa instalacji 

 

 
Kod 

odpadów 
 

 
Rodzaj 

odpadów 

 
Masa 

odpadów 
(Mg) 

 

 
Sposób 

zagospodarowania 

ALBA Południe Polska sp. z o.o. 
Zakład Sortowni Odpadów Komunaln. 
ul. Nałkowskiej, Radzionków 

 
 
 

20 03 01 

 
Niesegrego – 

- wane 
(zmieszane) 

odpady 
komunalne 

 
66,4 

 
R12 

ZPiUO PTS ALBA sp. z o.o. 
Sortownia Odpadów 
ul. Brzezińska bn, Chorzów 

 
46,6 

 
R12 

 
 
9.2. Poziom redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 

w 2013 r. 
 
Osiągnięty w roku 2013 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania obliczany jest na 
podstawie wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.  w 
sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 
ograniczania masy tych odpadów. 
 
 
                                                         MOUBR 

. 100 
TR =                                    [%]                                  

                                                                       OUB1995    
 

gdzie: 
 
OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych 
w 1995 r. [Mg] 
 
obliczona wg wzoru: 

 
OUB1995 = 0,155 Mg x Lm [Mg] 
 
gdzie: 
 
Lm = 65.863 – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.1995 r. 

 
 

MOUBR – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych                     
z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, 
[Mg] 
 
obliczona wg wzoru: 
 
MOUBR = (MMR 

. UM) + (MSR 
. US) + (MBR 

. 0,52) [Mg] 
 
gdzie: 
 
MMR = 21,2 [Mg] –  masa zmieszanych odpadów komunalnych o  kodzie  20 03 01 
                               zebranych      na       obszarze      Gminy     w       2013    roku,  
                               przekazanych  do  składowania. 
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MSR = 0,00 [Mg] – masa      selektywnie      zebranych      odpadów      ulegających  
                             biodegradacji  ze  strumienia  odpadów komunalnych z obszaru  
                             Gminy w 2013 r., przekazanych do składowania, 
 
 
MBR = 313,1 [Mg] – masa         odpadów        powstałych       po        mechaniczno- 
                               biologicznym      przetworzeniu       zmieszanych        odpadów   
                               komunalnych  o  kodzie  19 12 12  niespełniających  wymagań 
                               rozporządzenia      Ministra      Środowiska      wydanego     na  
                               podstawie art. 14 ust. 10  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001 r.  
                               o odpadach przekazanych  w  2013  r. do składowania, 
 
UM = 0,57         – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych 
                           odpadów komunalnych dla miast wynoszący 0,57, 
 
Us = …..           – udział odpadów ulegających biodegradacji w  masie  selektywnie 
                           zebranych  odpadów  ulegających  biodegradacji  ze   strumienia  
            odpadów komunalnych wynoszący dla poszczególnych rodzajów 
                           odpadów według kodu: 
            20 01 01 – 1,00; 
                           20 01 08 – 1,00; 
                           20 01 10 – 0,50; 
                           20 01 11 – 0,50; 
 
0,52                 - średni   udział   odpadów   ulegających   biodegradacji   w   masie 

                    odpadów     powstałych       po             mechaniczno-biologicznym 
                    przetworzeniu  zmieszanych  odpadów   komunalnych   o   kodzie  
                    19  12  12   niespełniających  wymagań  rozporządzenia  Ministra 
                    Środowiska  wydanego  na  podstawie    art.  14   ust.  10  ustawy 
                    z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, 
 

wyliczenie: 
 
 
OUB1995 = 0,155 Mg x 65.863 = 10.209 Mg 

 
MOUBR = (21,2 x 0,57) + (313,1 x 0,52) = 174,89 Mg 

 
 

                                                   174,89    
TR =                                    

. 100 = 1,71 %                           

                                                               10.209      
 

 
TR < PR = 1,71% < 50% 

 
 

gdzie: 
 
PR                    - to poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 
                         biodegradacji przekazywanych do składowania wynoszący w roku 
                         2013 – 50% 
 
wobec powyższego poziom ograniczenia masy odpadów ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2013 został osiągnięty. 
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9.3. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 
 
Osiągnięty w roku 2013 poziom recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oblicza się na podstawie wzoru                    
z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 
 
 
                                                          Mrpmts 

Ppmts =                         x 100% 
                                                          Mwpmts 

 
gdzie: 
 
Ppmts  - poziom recyklingu  i  przygotowania  do  ponownego  użycia  papieru, 
                   metali, tworzyw sztucznych  i  szkła,  wyrażony  w  %.   W  roku  2013 
                   wynosi 12%, 
 
Mrpmts - łączna masa odpadów papieru, metalu,  tworzyw  sztucznych  i  szkła 
                   poddanych  recyklingowi  i  przygotowanych  do  ponownego   użycia, 
                   pochodzących ze strumienia  odpadów  komunalnych  z  gospodarstw 
                   oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, wyrażona w Mg. 
 
zgodnie z rozporządzeniem do obliczeń wzięto odpady o kodach:  
15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 
20 01 40, ex 20 01 99. 
 
Mrpmts = 1.207,5 Mg 
 
w tym: 
papier (p)     = 324,1 Mg 
metale (m)    =     0,0 Mg 
tworzywa sztuczne (t)   = 373,0 Mg 
szkło (s)     = 501,9 Mg 
zmieszane odpady opakowaniowe =     8,5 Mg 
 
 
Mwpmts  - łączna   masa  wytworzonych   odpadów   papieru,   metalu,   tworzyw 
                   sztucznych   i   szkła,     pochodzących     ze     strumienia    odpadów 
                   komunalnych z gospodarstw  domowych  oraz  od  innych  wytwórców 
                   odpadów  komunalnych,  wyrażona  w  Mg,   obliczana  na  podstawie 
                   wzoru: 
 

Mwpmts = Lm x MwGUS x Umpmts  [Mg] 
 
gdzie: 
 
Lm = 59.684   – liczba mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2013 r. 
 
MwGUS = 0,334 Mg - masa   wytworzonych   odpadów   komunalnych   przez  
      jednego mieszkańca na terenie województwa śląskiego 
                                          na podstawie  GUS,  Infrastruktura  Komunalna  2012 r. 
      (opracowanie z XI/2013 r.) 



11 
 

 
Umpmts = 46,8%  -  udział    łączny   odpadów   papieru,   metali,   tworzyw 
       sztucznych   i   szkła    w    ogólnej    masie    odpadów  
                            komunalnych  według  Krajowego   Planu   Gospodarki 
                                           odpadami 2014 tj.  dla papieru – 19,3%, metali – 2,7%, 
                                           tworzyw sztucznych – 15,3%, szkła – 9,9% 
 
wyliczenie: 
 
 
Mwpmts = 59.684 x 0,334 x 46,8% = 9.329,33 Mg 
 
 
               1.207,5 
Ppmts =                          x 100% = 12,94% 
               9.329,33 
 
 
Ppmts = 12,94% 
 
 
Osiągnięty za rok 2013 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
odpadów zbieranych w sposób selektywny papieru, metali, tworzyw sztucznych              
i szkła wyniósł 12,94% i jest wyższy od wymaganego rozporządzeniem. 
 

9.4. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
 
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wylicza się 
na podstawie wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

 
 

Mrbr 

Pbr =                          x 100% 
                                                              Mwbr 

 
gdzie: 
 
Pbr    - poziom   recyklingu,   przygotowania    do   ponownego 
                                          użycia   i    odzysku    innymi   metodami    innych    niż 
                                          niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
                                          wyrażony w %. W roku 2013 wyniósł 100%. 
 
Mrbr = 2341,3 Mg   - łączna   masa   innych   niż   niebezpieczne    odpadów 
                                         budowlanych  i  rozbiórkowych poddanych recyklingowi, 
                                         przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych 
                                         odzyskowi    innymi    metodami,     pochodzących     ze 
                                         strumienia    odpadów    komunalnych   z    gospodarstw  
                                         domowych      oraz      innych     wytwórców     odpadów 
                                         komunalnych, wyrażona w Mg. 
Mwbr = 2341,3 Mg   - łączna masa wytworzonych  innych  niż  niebezpieczne 
                                         odpadów  budowlanych i rozbiórkowych,  pochodzących 
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                                         ze  strumienia  odpadów  komunalnych  z   gospodarstw  
                                         domowych   oraz   od    innych    wytwórców    odpadów 
                                         komunalnych, wyrażona w Mg. 
 
 
Z roku 2013 Gmina posiada dane zawarte w sprawozdaniach otrzymywanych od 
przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych, 
na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej oraz w informacjach                   
o zbiórce tych odpadów w ramach funkcjonowania PSZOK-u. Wykazana ilość 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych jest w ponad 99% wykorzystywana przez 
Firmę Remondis Tarnowskie Góry sp. z o. o. jako materiał inertny wraz z innymi 
minerałami do formowania nadziemnej części „czaszy” składowiska odpadów 
komunalnych. Można  zatem domniemywać, że w najbliższych latach wskaźnik 
poziomu Pbr  będzie wysoki. 
 

10.  Podsumowanie i wnioski. 
 

10.1. Gmina Tarnowskie Góry: 
- nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu masy odpadów ulegających 
biodegradacji przekazanych do składowania, 
- osiągnęła wymagany ustawowo poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych 
zbieranych selektywnie. 

10.2. Niepokojącym zjawiskiem jest fakt zaniżonej o 11 % liczby mieszkańców 
wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
znajdujących się na terenie Gminy Tarnowskie Góry, w stosunku do danych GUS 
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Fakt ten ma wpływ na przychody 
przedsiębiorcy realizującego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. 

10.3. Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi spowodował wzrost ilości 
odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. 

10.4. Nowością jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z którego 
mieszkańcy korzystają, co świadczy o rozwijającej się świadomości selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował: Antoni Zientkowski, Wydział Gospodarki Miejskiej UM Tarnowskie Góry 


