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1. Cel przygotowania Analizy 
 
              Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Wilków za rok 2016, została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na 
organ wykonawczy Gminy przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki 
odpadami. 

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne Gminy              
w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych i kosztów 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie 
mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków 
określonych w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie 
Gminy. Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia 
efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
 
2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy 
 

Podstawę prawną do sporządzenia niniejszej Analizy stanowi ustawa z dnia                
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 
250 z późn. zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gminy zobowiązane zostały do wykonywania 
corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu 
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 

Analiza swoim zakresem obejmuje: 
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania,  

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,  
3) analizę  kosztów  poniesionych  w  związku  z  odbieraniem,  odzyskiem,  recyklingiem             

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 
4) liczbę mieszkańców,  
5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy,  
6) ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy,  
7) ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości                   

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych         
z terenu Gminy.  

 
System gospodarowania  odpadami  komunalnym  na  ternie  Gminy  Wilków 

funkcjonuje w oparciu o następujące podstawy prawne: 
1) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach      

(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z póżn. zm.);  
2) zapisy uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/271/2012 z dnia                   

28 sierpnia 2012 r. – Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na 
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lata 2012-2017; 
3) uchwała Nr IV.17.2015  Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz. 

Urz. Woj. Opolsk. z 2015 r. poz.271) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości tej opłaty 

4) uchwała Nr XVI.112.2016   Rady Gminy w Wilkowie z dnia  30 czerwca 2016 r. 
(Dz. Urz. Woj. Opolsk. z 2016 r. poz.1551) w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Wilków 

5) uchwała Nr XVI.125.2016   Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 lipca 2016 r. (Dz. 
Urz. Woj. Opolsk. z 2016 r. poz.1713) o zmianie UCHWAŁY NR XVI.113.2016  
Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Opolsk. z 2016 
r. poz.1552) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów (opinia sanepidu) 

6) uchwała Nr XVI.113.2016  Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz. 
Urz. Woj. Opolsk. z 2016 r. poz.1552) w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

7) uchwała Nr XVI.114.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r.  (Dz. 
Urz. Woj. Opolsk. z 2016 r. poz.1553) w sprawie określenia terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

8) uchwała Nr XVI.115.2016 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz. 
Urz. Woj. Opolsk. z 2016 r. poz.1554) w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
własciciela nieruchomości 

9) uchwała Nr XVI.116.2016  Rady Gminy w Wilkowie z dnia 30 czerwca 2016 r. (Dz. 
Urz. Woj. Opolsk. z 2016 r. poz.1555) w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/166/12 
Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia rodzajów 
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz 
wysokości cen za te usługi. 

 
3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Wilków oraz założenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami 
 

Rok 2013 był rokiem przełomowym dla gospodarki odpadami na terenie Gminy 
Wilków. Do 1 lipca 2013 r. obowiązywał stary system gospodarowania odpadami 
komunalnymi, oparty na umowach zawieranych z dobrowolnie wybranymi podmiotami 
zajmującymi się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Wilków, które 
posiadają aktualne zezwolenie na działalność w tym zakresie na terenie Gminy.             
W ramach starego systemu 89% właścicieli nieruchomości miało podpisane umowy na 
odbiór odpadów komunalnych. Głównym sposobem zagospodarowania odpadów przez 
przedsiębiorców było ich składowanie na składowiskach odpadów.  
Od 1 lipca 2013 r. uruchomiony został nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Od tego czasu podmiotem odpowiedzialnym za organizację                           
i funkcjonowanie nowego systemu jest Gmina Wilków. Gmina w zamian za uiszczaną 
przez mieszkańców stawkę opłaty gospodaruje odpadami komunalnymi. Wywiązując się     
z ustawowego obowiązku Gmina  Wilków  zorganizowała  przetarg  na  odbiór,  transport    
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i  zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych 
na jej terenie (na rok 2016). Przetarg wygrał Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD” sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie, która złożyła najkorzystniejszą  ofertę.   
Nowy system zakłada że samorząd, który jest odpowiedzialny za wszystko to, co służy 
lokalnej społeczności, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe 
zagospodarowanie odpadów. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi 
gmina ma wpływ na każdy z jego elementów i dzięki temu może kształtować sposób 
gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.  
Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach było dążenie do:  

− uszczelnienia obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi; 

− prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”;  
− zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska; 
− zwiększenia liczby nowoczesnych instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych; 
− całkowitego wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów (dzikich wysypisk); 
− prowadzenia właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami 

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, jak i prowadzących działalność                  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

 
System gospodarki odpadami na terenie Gminy Wilków jest oparty o wymienione 

wcześniej akty prawne oraz założenia zapisane w Planie Gospodarki Odpadami 
Województwa Opolskiego na lata 2012-2017. Niniejszy Plan  wyznaczył następujące 
założenia, o które musi być oparty system gospodarowania odpadami na terenie Gminy 
Wilków: 
1. Wojewódzki system gospodarowania odpadami podzielony został na regiony 

gospodarki odpadami (Gmina Wilków znajduje się w obrębie północnym), w ramach 
których zostały utworzone instalacje zagospodarowywania odpadów z danego 
regionu. Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania 
zagospodarowywane są tylko i wyłącznie  w ramach danego regionu. 

 

REGION PÓŁNOCNY 
 

Jako instalacje regionalne wskazuje się: 
1)  Instalacja termicznego przekształcania odpadów: brak 
2)  Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów: 

a. Miejskie Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w 
Gotartowie  

3)  Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: 
a. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Ziemiełowice (Gmina 

Namysłów);  
b. Miejskie Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w 

Gotartowie  
c. Składowisko Odpadów Komunalnych Świercze (Gmina Olesno); 
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4) Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z 
sortowania: 

a. Miejskie Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w 
Gotartowie; 

b. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Ziemiełowice 
(Gmina Namysłów). 

Instalacje zastępcze: 
1)  Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów: 

funkcjonujące w roku 2012 r.: 
-  Składowisko Odpadów Komunalnych Świercze (Gmina Olesno) – w ograniczonym 

zakresie, przejściowo; 
-  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Ziemiełowice (Gmina 

Namysłów) – potencjalna stacja przeładunkowa odpadów dla instalacji regionalnej           
w Gotartowie; 

- Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu (planowane Regionalne Centrum 
Gospodarki Odpadami). 

funkcjonujące w roku 2017 r.: 
- Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu (planowane Regionalne Centrum 

Gospodarki Odpadami); 
2)  Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów:  

funkcjonujące w roku 2012 r.: 
- Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu (planowane Regionalne Centrum 

Gospodarki Odpadami);  
funkcjonujące w roku 2017 r.: 

-  na koniec 2017 r. wszystkie kompostownie w regionie będą kompostowniami 
regionalnymi; 

3) Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania:  

funkcjonujące w roku 2012 r.: 
-  Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kowalach, Świerczu, 

Rudnikach i Krzyżanowicach;  
funkcjonujące w roku 2017 r.: 

-  na koniec roku 2017 brak składowisk zastępczych w regionie, istnieją dwa 
składowiska regionalne, które będą dla siebie jednocześnie składowiskami 
zastępczymi w przypadku awarii lub braku pojemności. 

 

2.  Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku             
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie 
energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich 
przekształcania. 

3. Przedsiębiorstwa zbierające odpady na terenie województwa opolskiego zobowiązane 
są do osiągnięcia wskazanych w WPGO celów ilościowych.  

4. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny 
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być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie 
np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie 
jednorodzinnej i terenach wiejskich. Kompostowanie w przydomowych 
kompostownikach może być elementem ograniczania ilości powstających odpadów 
biodegradowalnych i uwzględniane przy wyliczaniu wypełnienia limitu ograniczenia 
ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania. 

5. Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w zakładach 
zagospodarowania odpadów technologii przekształcania odpadów, do których odpady 
będą kierowane. 

6. Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez promowanie 
kompostowania przydomowego oraz budowę linii technologicznych do 
przetwarzaniach tych odpadów, takich jak kompostowni odpadów z selektywnej 
zbiórki; instalacji fermentacji odpadów ulegających biodegradacji; instalacji 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych; 
zakładów termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych. 

7. Stosowanie technologii spełniających kryteria BAT (Best available technology – 
Najlepsze dostępne techniki).  

8. Monitorowanie wskazanych w WPGO wskaźników wytwarzania odpadów oraz 
wspieranie działań związanych z badaniem odpadów.  

9. Działania w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie województwa 
opolskiego  obejmują: 
1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących 

frakcji odpadów komunalnych: odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków; 
papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.); odpady 
opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe; opakowania 
wielomateriałowe; tworzywa sztuczne i metale; zużyte baterie i akumulatory; 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; przeterminowane leki; chemikalia (farby, 
rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.); meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
odpady budowlano – remontowe; zużyte opony; 

2) pozostałe  frakcje  odpadów  komunalnych  mogą  być  zbierane  łącznie  jako  
zmieszane odpady komunalne; 

3) systemy selektywnego zbierania odpadów  należy dostosować do lokalnych 
uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i społecznych, w powiązaniu             
z potrzebą osiągnięcia określonych prawem poziomów zagospodarowania 
poszczególnych odpadów; 

4) odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób 
zapobiegający ich zmieszaniu; 

5) organizacja w gminach Punktów Selektywnego Gromadzenia Odpadów.  
10. W gospodarce odpadami komunalnymi wskazano do osiągnięcia następujące cele 

do 2017 r.: 
1) cele główne: 

a) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do 
szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku 
energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska; 
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b) zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów komunalnych; 

c) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 
2)  cele szczegółowe: 

a) -systemem zbierania selektywnego wszystkich mieszkańców najpóźniej do 
2015 roku; 

b) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów 
wytwarzanych w województwie opolskim w roku 1995, dopuszcza się do 
składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 
- do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%, 
- do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%. 

3) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła w wysokości co najmniej: 

- rok 2014: 30% 
- rok 2017: 45% 

4)  wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych              
i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący 
rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych           
i uzyskanie następujących poziomów odzysku: 

- rok 2014: 60% 
- rok 2017: 80% 

5) wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów 
komunalnych   i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. Przewiduje 
się następujące poziomy odzysku odpadów budowlano-remontowych: 

- rok 2014: 55% 
- rok 2017: 55% 

6)  wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych          
i poddanie ich procesom unieszkodliwiania. Przewiduje się osiąganie 
następujących poziomów selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych 
celem ich przekazania do obiektów unieszkodliwiania: 

- rok 2014: 40% 
- rok 2017: 60% 

7)   zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych 
odpadów do końca roku 2014. 

11. Dla realizacji osiągnięcia postawionych celów niezbędne jest prowadzenia 
następujących działań: 
1) działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ilości 

odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko; 
2) działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania; 
3) realizacja wskazanego systemu gospodarowania odpadami opartego na 

regionach gospodarki odpadami (RGO) 
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4. Zagadnienia ogólne 
1. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych na 

terenie Gminy Wilków z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
odbywał się na podstawie umów cywilnoprawnych z podmiotem wpisanym do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odpadów komunalnych. Zadania 
realizowane były przez:  
− Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Spółka z o.o. 46-100 

Namysłów, ul. Mariańska 2, 
− WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA S.A.,       

53-238 Wrocław,  ul. A. Ostrowskiego 7 
− REMONDIS Opole sp. z o.o. 45-570 Opole,  ul. Aleja Przyjaźni 9, 
− E.K. Ochędzan 46-100 Namysłów, ul. Reymonta 65, 
− Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel-Dolny Śląsk Sp.         

z o.o., ul. Portowa 7, 55-200 Oława, 
− SPÓŁKA CYWILNA M. Łabędzki W. Łabędzki, 46-112 Świerczów, ul. Brzeska 

13; 
− ALBA Ekoplus Sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, 
− ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,                 

ul. Starocmentarna 2,  41-300 Dąbrowa Górnicza, 
− A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Przemysłowa 5, 
− Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zabrzu,       

41-800 Zabrze, ul. Lecha 10, 
− EKO-TRANS, Jan Kurowski,  ul. Brynicka 16B, 46-082 Kup, 
− A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o., 42-700 Lubliniec, ul. Przemysłowa 5, 
− A.S.A Eko Polska,  Sp. z o. o., ul. Lecha 10, 41 – 800 Zabrze, 
− FUT JORGUŚ J.R., BARTOSZ PŁOTKA, ul. Obrońców Stalingradu 52/5,     

45-511 Opole, 
− ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA, Zbigniew Strach, 42-274 Konopiska, 

Korzonek 98. 
2. Od 01.07.2013 r. zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, odbiór 
odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych realizowany jest przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 
EKOWOD Spółka z o.o. 46-100 Namysłów, ul. Mariańska 2. Pierwsza umowa 
została zawarta na okres osiemnastu miesięcy, tj. od 01.07.2013 r. do 31.12.2014 
r., kolejna na 12 miesięcy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i kolejna na 12 
miesięcy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

3. Nowy przejęty przez Gminę system gospodarki odpadami komunalnymi wiązał się    
z wprowadzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (miesięcznej 
opłaty uiszczanej na rzecz Gminy Wilków przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych) - uchwała Nr IV.17.2015  Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 
stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolsk. z 2015 r. poz.271) w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości 
tej opłaty. 
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Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Wilków uzależniono od liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość: 
-  odpady gromadzone w sposób selektywny do 5 osób – 7zł od osoby, każda 

następna osoba 4 zł, 
-  odpady gromadzone nieselektywnie 15 zł od osoby. 

4. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych.  
W starym systemie nieruchomości wyposażone były w jeden pojemnik na odpady 
zmieszane oraz worki na odpady segregowane. W nowym systemie w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomości zamieszkałe 
zostały również wyposażone zostały w worki na odpady segregowane (bez 
dodatkowych opłat), oraz dodatkowy worek na odpady zielone i ulegające 
biodegradacji w przypadku braku na nieruchomości przydomowego 
kompostownika. 

 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych 
Masa odebranych odpadów 

komunalnych [Mg] 
Rok 2016 

 

Zmieszane odpady z betonu 
 

11,9 
 

Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 
 

527,1 
 

Odpady nieulegające biodegradacji 
 

24,3 
 

Papier i tektura 
 

4,9 
 

Szkło 
 

84,5 
 

Tworzywa sztuczne 
 

24,5 
 

Odpady wielkogabarytowe 
 

 17,4 
 

Pozostałe o kodzie  19 12 12  
 

128,4 
 

5. Gmina Wilków wraz z gminami ościennymi prowadzi  Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK), który funkcjonuje od początku wejścia w życie 
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Gminie Namysłów przy Segregowni 
Odpadów przy ul. Grunwaldzkiej  w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców. 
Teren PSZOK-u jest ogrodzony. Na utwardzonym gruncie ustawione są kontenery 
do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów (np.: odpady suche, szkło, 
wielkogabaryty, materiały budowlane). Natomiast pojemnik na odpady 
niebezpieczne wydzielone z grupy odpadów komunalnych umieszczono                 
w zadaszonym boksie.  
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest:  

- od poniedziałku do piątku 10:00 – 17:00 

- w każdą  sobotę  w godz. 10:00 – 13:00 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach opłaty można 
oddać następujące rodzaje odpadów komunalnych: papier; metale; tworzywa sztuczne; 
szkło; opakowania wielomateriałowe; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny; meble i inne odpady wielkogabarytowe; zużyte opony; 
odpady zielone; odpady kuchenne ulegające biodegradacji; gleba ziemia w tym 
kamienie; zużyte olej hydrauliczne, przekładniowe, smarowe; odzież i tekstylia; 
przeterminowane leki; lampy fluorescencyjne; magnetyczne i optyczne nośniki informacji; 
odpadowy toner drukarski; drewno; gruz budowlany. 

Zebrane odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym zezwolenie 
właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów. 
Prowadzący Punkt zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji 
odpadów zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.           
z 2016 r. poz. 1987 ze zm.). 
Nadzór nad Punktem prowadzi Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp.    
z o.o. z siedzibą przy ul. Mariańskiej 2, 46-100 Namysłów. 
Odpady dostarczone do Punktu przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 
przyjmowane będą odpłatnie według cennika ustalonego przez Zakład Wodociągów            
i Usług Komunalnych EKOWOD sp. z o.o.. 
Transport wysegregowanych odpadów komunalnych do PSZOK-u mieszkańcy 
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

5. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania  

 
Jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, 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). 
Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa podmiot odbierający odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych. Zgodnie z założeniami WPGO Gmina Wilków należy do północnego 
regionu gospodarki odpadami. Odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych        
z terenu Gminy Wilków zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości                 
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,                                   
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są transportowane zgodnie z zawartą umową przekazywane do Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów w Gotartowie przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 
„EKOWOD”  sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie. Brak jest innych możliwości  w zakresie 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.  
 
6. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

 

1) zakup zestawów pojemników do segregacji odpadów komunalnych (zewnętrzne); 
2) zakup pojemników do odpadów komunalnych zmieszanych (wewnętrzne); 
3) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych  do ich składowania   

i magazynowania + monitoring; 
4) szkolenia pracowników; 
5) wynagrodzenia pracowników; 
6) szkolenia i akcje promocyjne  dla mieszkańców Gminy Wilków (w szczególności 

szkoły i przedszkola); 
7) aktualizacja programów obsługujących system odpadowy; 
8) wydruki deklaracji i informacji dla mieszkańców (książeczki opłat); 
9) programy i opracowania tworzone na potrzeby systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi; 
10) dokumentacja związana z budową PSZOK  na terenie Gminy Wilków; 
11) budowa PSZOK- u  na terenie Gminy Wilków. 

 
7. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, 

recyklingiem  i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych 

 
 
 
 
 

Lp.  Stawka 

 
Ilość osób od 
których jest 

należna opłata 

 
Przewidywane 
wpływy z opłat 

za odbiór 
odpadów rocznie 

1. 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które są 
zbierane i odbierane jako odpady 
zmieszane 

15 zł  od osoby 
na miesiąc 28 5 040,00 zł 

2. 

Stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które są 
zbierane i odbierane w sposób 
selektywny 

 

7 zł do 5 osób na 
miesiąc,  

każda następna 4 zł 
 

3667 
 

160 

308 028,00 zł 
 

7 680,00 zł 

 
RAZEM 

 
3943 320 748,00 zł
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Rzeczywiste wpłaty otrzymane za odbiór odpadów 
 

1. Wpłaty otrzymane od mieszkańców w 2016 r. 319 845,54 zł 
 

Koszty poniesione za gospodarowanie odpadami 
 

1. 

Koszty poniesione w 2016 r. 307 262,42 zł 

Opłata za utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przez Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o.  - 
(utrzymanie Punktu na ul. Grunwaldzkiej w gotowości do przyjęcia odpadów 
komunalnych pochodzących z terenu Gminy Wilków). 

6 000 zł 

Nadwyżka/niedobór finansowy z tytułu wpłacanych opłat i poniesionych kosztów w 2016 r. 

1. Nadwyżka  finansowa  6 583,12 zł 

Zadłużenie mieszkańców z tytułu nie wniesionych opłat w 2016 r. 

1. Zadłużenie mieszkańców   38 193,46 zł 
 
Z  danych  zestawionych  w  powyższej  tabeli  wynika,  że  stawka  opłat  ustalona 
uchwałą      Nr IV.17.2015  Rady Gminy w Wilkowie z dnia 29 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. 
Woj. Opolsk. z 2015 r. poz.271) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami oraz ustalenia wysokości tej opłaty,  została odpowiednio 
skalkulowana. W 2016 r. Gmina Wilków nie była obciążana za utrzymanie PSZOK-U na 
ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie. 
Wpłaty od mieszkańców wpływające za odbiór odpadów pokrywają koszt funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wilków. Taki stan rzeczy powinien 
zadowolić mieszkańców Gminy, którzy ponoszą rzeczywiste koszty wywozu odpadów. 
 
Koszty funkcjonowania  systemu odpadowego na terenie Gminy Wilków od 01.01.2016 r. 
do 31.12.2016 r. kształtowały się następująco: 

 
 
 

Obsługa administracyjna Rok  2016 
 

1 Wynagrodzenie pracowników   64 767,42 zł 

2 Koszty systemu komputerowego  
obsługującego system odpadowy (programy) 

 
1 200,00 zł 

3 Koszty wydruku deklaracji i książeczek informacji oraz dystrybucji niniejszych 
dokumentów 

 
……………. 

5 Oprogramowanie informatyczne – aktywny formularz w formacie PDF do 
składania deklaracji 

…………… 
 

 

6 Szkolenia pracowników 885,82 zł 
 

7 Koszty upomnień 5 000,00 zł 
 

8 Organizacja stanowiska pracy do obsługi systemu odpadów komunalnych  …………… 
 

9 Materiały biurowe  4 000, 00 zł 
Inne zadania związane z gospodarką odpadową  
(np. zakup pojemników, zakup materiałów itp.) 231 409,18 zł 
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8. Liczba mieszkańców 

Gmina Wilków liczy 4491 mieszkańców (stan na 31.12.2016 r.). W deklaracjach    
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie 
Gminy, ujętych zostało 3855 mieszkańców (stan na 31.12. 2016 r.) Różnica w podanej 
liczbie mieszkańców wynika m.in z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje 
naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród 
osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza 
terenem Gminy. Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację 
danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym: 
− liczba mieszkańców Gminy Wilków wynosiła 4491 na dzień 31.12.2016;  
− liczba złożonych deklaracji ogółem: 1081 (tj. 3855 osoby); 
− liczba złożonych deklaracji na zbiórkę odpadów zmieszanych: 13 (28 osób); 
− liczba złożonych deklaracji na selektywną zbiórkę: 1068 (3827 osób). 

 
Ewidencja deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan na 31.03.2016 r.) 
 

Miejscowość Liczba złożonych 
deklaracji 

Liczba wystawionych 
decyzji zastępczych  

Procentowy wskaźnik 
złożonych deklaracji 

2016 rok 2016 rok 2016 rok 

Bukowie  177 - 100 % 

Dębnik  20 - 100  % 

Idzikowice 93 - 100  % 

Jakubowice  59 - 100  % 

Krzyków  63 - 100  % 

Lubska  57 - 100  % 

Młokicie  50 - 100  % 

Pągów 87 - 100  % 

Pielgrzymowice 25 - 100  % 

Pszeniczna  22 - 100  % 

Wilków 320 - 100  % 

Wilkówek  
(Barski Dwór) 22 - 100  % 

Wojciechów  86 - 100  % 

Razem: 
 1081 - 100  % 
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9. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy 
 

Na terenie Gminy Wilków 24 właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie złożyli 
deklaracji w wyznaczonym terminie. Zostało przeprowadzone w stosunku do nich 
postępowania administracyjne zmierzające do określenia wysokości opłaty w drodze 
decyzji. 

 
10. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Wilków oraz 

ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania z terenu Gminy 

 
Rok 2016 
 
 
II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH 
ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY WILKÓW 
 

 
a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji5) 

 

Nazwa i adres 
instalacji6), do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne 

Kod 

odebranych 
odpadów 

komunalnych7) 

Rodzaj odebranych  

odpadów komunalnych7) 

Masa  

odebranych 
odpadów 

komunalnych8) 

[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych  

odpadów 
komunalnych9) 

Regionalna Instalacja 
MBP zlokalizowana na 

terenie Miejskiego 
składowiska odpadów 

innych niż 
niebezpieczne i 

obojętne w Gotartowie 
zarządzający: 

EKO-REGION Sp. z 
o.o. ul.Bawełniana18,                               

97-400 Bełchatów 

20 03 01 
ZMIESZANE 

NIESEGREGOWANE 
ODPADY KOMUNALNE 

527,1 R-12/D8 

Sortownia odpadów, 
Namysłów, ul. 
Grunwaldzka 

zarządzający: 

Zakład Wodociągów i 
Usług Komunalnych 
Ekowod Sp. z o.o., 

ul. Mariańska 2,                         
46-100 Namysłów 

Plastik:  PRT Radomsko, 
ELANA PET, Bejas , DAW-

15 01 02 
OPAKOWANIA Z 

TWORZYW 
SZTUCZNYCH 

24,5 R-12 w tym: 24,5 
Mg (15 01 02) - R3 

15 01 07 OPAKOWANIA ZE 
SZKŁA 84,5 

R-12  w tym: 84,5 
Mg (15 01 07) R-5 

(przekazano do 
recyklingu) 
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EKO Bierutów EKO 
Partner Oława, Gać 
Makulatura: Bejas(ZP. 
Oława,Świecie) 
szkło: DSS Recykling 
Dąbrowa 
Górnicka,Krynicki 
Recykling 

 
Składowisko odpadów 

innych niż 
niebezpieczne 

i obojętne 
w Ziemiełowicach 

zarządzający: 

Zakład Wodociągów 
i Usług Komunalnych 
Ekowod Sp. z o.o., 

ul. Mariańska 2, 
46-100 Namysłów 

17 01 07 
 

ZMIESZANE ODPADY Z 
BETONU 

11,9 
R-11/R-12 

(wykorzystane na wały 
i warstwy przekładowe 

na składowisku) 

20 02 03 

ODPADY NIE 
ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI                           
(odpady z cmentarzy) 

24,3 
R-12 

(stacja odzysku frakcji 
drobnej) 

20 03 07 ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE 17,4 

R-12 
(stacja odzysku frakcji 

drobnej) 

SUMA 689,7  

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01 

 
Masa odebranych odpadów  

o kodzie 20 03 018) [Mg] 

Masa odpadów 
o kodzie 20 03 
01 poddanych 
składowaniu8) 

[Mg] 

Masa odpadów o 
kodzie 20 03 01 

poddanych innym 

niż składowanie 
procesom 

przetwarzania8)  

[Mg] 

Odebranych z obszarów 
miejskich --------- --------- --------- 

Odebranych z obszarów 
wiejskich 527,1 0 527,1 

SUMA 527,1 0 527,1 

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji10) 

Nazwa i adres 
instalacji6), do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne 

ulegające biodegradacji 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji7) 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

ulegających 
biodegradacji7) 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji8) 

[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 
ulegających 

biodegradacji9) 

Sortownia odpadów, 
Namysłów, ul. 
Grunwaldzka 

zarządzający: 

Zakład Wodociągów i 
Usług Komunalnych 

Ekowod                       
Sp. z o.o., 

ul. Mariańska 2,                         

150 101 OPAKOWANIA Z 
PAPIERU I TEKTURY 4,9 

R-12                        
(sortowanie 

odpadów, w tym: 
4,9 Mg- recykling 

materiałowy) 
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46-100 Namysłów 
Kompostownia 

zlokalizowana na 
terenie Miejskiego 

składowiska odpadów 
innych niż 

niebezpieczne i 
obojętne w Gotartowie 

zarządzający: 

 EKO-REGION Sp. z 
o.o. ul.Bawełniana18,                               

97-400 Bełchatów 

200 201 ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI 17,1 R-12/R-3 

SUMA 22  

INFORMACJA O MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z 
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, PRZEZNACZONYCH DO 
SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH I ZEBRANYCH Z TERENU GMINY/ZWIĄZKU 
MIĘDZYGMINNEGO ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Nazwa i adres instalacji, w której 
zostały wytworzone odpady o kodzie 19 
12 12 przeznaczone do składowania z 

odebranych i zebranych z terenu 
gminy/związku międzygminnego 

odpadów komunalnych 

Masa odpadów o 
kodzie 19 12 12 
przeznaczonych 
do składowania 
powstałych po 

sortowaniu 
odpadów 

selektywnie 
odebranych i 

zebranych8) [Mg] 

Masa odpadów o 
kodzie 19 12 12 
przeznaczonych 
do składowania 
powstałych po 

sortowaniu albo 
mechaniczno- 

-biologicznym 
przetwarzaniu 
zmieszanych 

odpadów 
komunalnych8) 

[Mg] 

Nazwa i adres 
składowiska, na które 
przekazano odpady o 

kodzie 19 12 12 
przeznaczone do 

składowania wytworzone z 
odebranych i zebranych z 

terenu gminy/związku 
międzygminnego odpadów 

komunalnych 

 Regionalna Instalacja MBP zlokalizowana 
na terenie Miejskiego składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Gotartowie 

zarządzający: 

EKO-REGION Sp. z o.o. ul.Bawełniana18, 
97-400 Bełchatów 

--------- 128,4 

Miejskie składowisko 
odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne 
w Gotartowie 

zarządzający: 

EKO-REGION Sp. z o.o. 
ul.Bawełniana18, 97-400 

Bełchatów 

Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Ziemiełowicach 

zarządzający: 
Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych 
Ekowod Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 

Namysłów 

28 --------- 

Składowisko odpadów 
innych niż niebezpieczne i 
obojętne w Ziemiełowicach 
zarządzający: 

Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych Ekowod Sp. z 
o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 

Namysłów 

SUMA 28 128,4  

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO 
PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA MASY 
ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO 
SKŁADOWANIA 

a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła12) przygotowanych 
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do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu 
gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym 

Kod odpadów przygotowanych do 
ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi7) 

Rodzaj odpadów przygotowanych do 
ponownego użycia i poddanych 

recyklingowi7) 

Masa odpadów 
przygotowanych 
do ponownego 

użycia i 
poddanych 

recyklingowi8) 

[Mg] 

150 101 OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY 4,9 

15 01 02 OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 24,5 

15 01 07 OPAKOWANIA ZE SZKŁA 84,5 

SUMA:   113,9 

 
 
Na podstawie 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 (Dz. U. z 2012 poz. 645)                      
i 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    
(Dz. U. z 2012 poz. 676), obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania. Osiągnięte przez Gminę Wilków poziomy wynoszą:  
 

1) Rok 2016 
- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania – 30 % - wymagane 45 %; 
- poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych  z obszaru Gminy 
– 29 % - wymagane 18%; 
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 100%. 
 
11.  Podsumowanie  

 
Na terenie Gminy Wilków od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system 

gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Gmina Wilków podjęła w terminie wszystkie wymagane 
przepisami prawa uchwały oraz przejęła wszystkie obowiązki z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.  
Dzięki starannym przygotowaniom 100 % właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
złożyło do Wójta Gminy Wilków deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi, z czego 1068 (98%) gospodarstw zadeklarowało selektywne 
gromadzenie odpadów komunalnych, natomiast 13 (2%) gospodarstw nieselektywne 
gromadzenie odpadów komunalnych.  

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilków 
za rok 2016 została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych                      
i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta 
ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli 
nieruchomości objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 
dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

Niniejsza Analiza dotyczy roku 2016.  
Od 1 lipca roku 2013 system gospodarowania odpadami komunalnymi został zmieniony 
w oparciu o zasady określone w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości               
i porządku w gminach. Od lipca 2013 r. właściciele nieruchomości wnoszą opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy na podstawie złożonych deklaracji    
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 

Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilków funkcjonuje prawidłowo. 
System ten działa zgodnie z obowiązującymi przepisami i oparty jest o akty normatywne 
różnego szczebla.  
 
Stawka opłat ustalona uchwała Nr IV.17.2015 Rady Gminy w Wilkowie z dnia                 
29 stycznia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolsk. z 2015 r. poz.271) w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz  ustalenia wysokości tej opłaty 
została odpowiednio skalkulowana. Mieszkańcy Gminy ponoszą rzeczywiste koszty 
wywozu odpadów. Gmina Wilków wywiązuje się z obowiązku narzuconego na Gminę 
ustawowo, osiągając wymagany prawem poziom recyklingu. Zdecydowana większość 
odpadów komunalnych jest poddawana innym niż składowanie procesom przetwarzania. 
Jedynie niewielki odsetek odpadów zostaje poddany składowaniu. Bardzo ważnym 
zadaniem dla Gminy Wilków na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców 
Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów 
komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku   
i recyklingu odpadów.                           

 
 

 
 
opr. Inspektor ds. ochrony środowiska 
            Krzysztofa Golec-Pianka 


