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ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI                                                              

NA TERENIE GMINY MOKRSKO ZA 2013 ROK 

 
1. Wprowadzenie 
 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Mokrsko za rok 2013 została sporządzona w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi. 
 

2. Podstawy prawne 
 
Podstawę prawną do sporządzenia analizy stanowi art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy                        

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, 

w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
 

3. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Mokrsko 
 
W okresie od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r. odbiór odpadów komunalnych               

na terenie gminy Mokrsko odbywał się na podstawie zawartych umów pomiędzy 
podmiotem świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych a właścicielem 

nieruchomości. 
Od 01.07.2013 r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                          
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizował podmiot wybrany                      

w trybie przetargu nieograniczonego i z którym Gmina Mokrsko zawarła umowę 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - „EKO-REGION”                           

sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów. Gmina Mokrsko nie objęła 
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych nieruchomości 
niezamieszkałych. Z takich nieruchomości odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych odbywał się w oparciu o indywidualne umowy pomiędzy 
właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. 
Nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki do zbierania 

odpadów komunalnych dla frakcji odpadów: odpady komunalne zmieszane, 
odpady suche, szkło.  

W miejscowości Maręże, gm. Skomlin zorganizowano Międzygminny Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Do punktu mieszkańcy gminy 
Mokrsko mogli przekazywać: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, przeterminowane leki, zużyte baterie         
i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia. 

W 2013 r. na terenie gminy Mokrsko przeprowadzona została mobilna zbiórka 
mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego                          
i elektronicznego, opon, zużytych baterii i akumulatorów. 
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4. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych, oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno                 
- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych                

do składowania 
 
Na terenie gminy Mokrsko nie ma możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. W 2013 r. zmieszane odpady komunalne zostały przekazane                 
do instalacji w Dylowie A, gm. Pajęczno oraz do instalacji w Rudzie, gm. Wieluń. 

 
5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi 

 
W 2013 r. w gminie Mokrsko nie realizowano zadań inwestycyjnych związanych 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

 
6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem                         

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych  
 
Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (nieruchomości 

zamieszkałe) – 172 629,60 zł. 
Wydatki z zakresie gospodarki odpadami – 215 359,07 zł. 

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 120 587,88 zł. 
 
7. Liczba mieszkańców 

 
Gmina Mokrsko wg stanu meldunkowego liczyła 5552 mieszkańców (meldunek 
pobyt stały i czasowy na dzień 31.12.2013 r.). 

 
8. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy 

 
Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa                 
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                     

i porządku w gminach, w imieniu których gmina powinna podjąć działania,                
o których mowa w art. 6 ust. 6-12 ww. ustawy nie jest znana, gdyż Gmina                 

nie posiada pełnych danych w tym zakresie za 2013 r. 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele 
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 
ciekłych oraz właściciele, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat                       

za gospodarowanie odpadami komunalnymi a rzecz gminy, wykonując 
obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy, są zobowiązani                               
do udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług. 
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9. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Mokrsko 

Odpady komunalne odebrane z obszaru gminy 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych [Mg] 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
411,0 

 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
49,2 

 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
8,2 

15 01 07 Opakowania ze szkła 77,4 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 37,7 

16 01 03 Zużyte opony 3,1 

20 03 99 

Odpady komunalne 

niewymienione w innych 
podgrupach 

2,8 

20 02 03 
Inne odpady nie ulegające 

biodegradacji 
6,2 

 

10. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, 

odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów 
komunalnych pozostałości z sortowania pozostałości z mechaniczno                           
- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych                  

do składowania 
 
W roku 2013 masa odpadów powstałych po mechaniczno - biologicznym 

przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 
przekazanych do składowania wyniosła 191,8 Mg. 

 
11. Podsumowanie 
 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Mokrsko została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych                    

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
W 2013 r. Gmina Mokrsko osiągnęła: 
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 18,7 %, 
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania: 37,5 %. 

Osiągnięte poziomy mieszczą się w granicach dopuszczalnych poziomów 
opublikowanych w rozporządzeniach Ministra Środowiska. 

 
 
 

 
Sporządził: 

Arkadiusz Gmur 
Mokrsko, lipiec 2019 r. 


