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1. WPROWADZENIE 
1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.), Gminy mają obowiązek dokonać corocznej 
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i 
organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  
 
Prezentowana analiza gospodarki odpadami obejmuje rok 2014. Obowiązkiem Urzędu Gminy w 
Krasocinie jest zapewnienie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy poprzez 
wybór w drodze przetargu firmy wywozowej oraz pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem 
systemu. Jednym z podstawowych wymogów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi było objecie nim wszystkich mieszkańców, którzy zobowiązani zostali do wnoszenia 
regularnie stałych opłat, o wysokości której decydowała Rada Gminy. 
Głównym zadaniem przedstawionej analizy jest dostarczenie informacji o ilości odpadów komunalnych 
wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności zmieszanych i sortowanych odpadów 
komunalnych, jak również możliwości przetwarzania pozostałych odpadów selektywnie zebranych i 
ulegających biodegradacji.  
 
1.2. PODSTAWY PRAWNE 
Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.). 
 
1.3. UCHWAŁY PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ GMINY 
Rada Gminy podjęła w roku 2014 następujące uchwały: 
 
1. Uchwała Nr XLIII/373/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie  określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowanie tych odpadów. 
2. Uchwała Nr XLIII/374/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy. 
3. Uchwała Nr XLIII/375/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin. 
4. Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2014r.  w sprawie wyboru metody 
ustalania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
 
 
2. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
2.1. ŹRÓDŁA ODPADÓW 
Odpady komunalne na terenie Gminy Krasocin powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale 
również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności publicznej (ośrodki 
zdrowia, szkoły) oraz infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, usługi). Są to także odpady z terenów 
otwartych, takie jak: odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z placów targowych. 
 
2.2. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Odpady komunalne z terenu Gminy Krasocin odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej.  
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin prowadzona jest 
zbiórka selektywna, w ramach której wydzielane są następujące frakcje: 

 papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),  

 metal,  

 tworzywa sztuczne,  

 szkło,  

 opakowania wielomateriałowe (kartony po płynnych artykułach spożywczych), 

 odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, 
 
Zebrane selektywnie odpady przekazywane są przedsiębiorcy, w workach lub pojemnikach, w 
zależności od tego, w co jest wyposażona nieruchomość z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki dla 
poszczególnych frakcji lub oznaczone właściwym nadrukiem dla danej frakcji odpadów. 
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Surowce wtórne są gromadzone w kolorowych workach: 

 kolor niebieski - z przeznaczeniem na papier, tektura; 

 kolor zielony - z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane białe i kolorowe; 

 kolor żółty - z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne (w tym PET), opakowania 
wielomateriałowe; 

 kolor brązowy – z przeznaczeniem na odpady  ulegające biodegradacji i odpady zielone. 
 
 
Obowiązek selektywnej zbiórki dotyczy także takich frakcji jak: 

 przeterminowane leki, chemikalia (farby, rozpuszczalnik, oleje odpadowe itp.)  

 zużyte baterie i akumulatory,  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

 odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,  

 popiół, 

 zużyte opony,  

 opakowania po środkach ochrony roślin, 

 odzież i tekstylia. 
 
Powyższe odpady należy przekazać do gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
zlokalizowanych na terenie Gminy Krasocin.  Do punktów tych, odpady należy dostarczać  własnym 
transportem. 
 
Odpady takie jak przeterminowane leki można także oddawać do aptek, baterie natomiast do punktów 
określonych na stronie internetowej. Popiół jest odbierany od mieszkańców z pojemników ustawionych 
na terenie gminy według harmonogramu. 
 
W przypadku odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się zagospodarowanie frakcji odpadów 
ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, poprzez kompostowanie pod warunkiem : 

 zarejestrowania kompostownika w Urzędzie Gminy, poprzez założenie informacji  w deklaracji. 

 nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia; 
  Ponadto możliwość zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji dotyczy wyłącznie 
zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej oraz terenów ogródków działkowych. 
 
Komunalne odpady zmieszane na terenie Gminy Krasocin są zbierane w następujących rodzajach 
pojemników: 
a)  od 1 do 4 osób – w rozmiarze 120L 
b)  nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – w rozmiarze 240L 
c)  nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób- w rozmiarze 240L i 120L 
d)  nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 16 osób – w rozmiarze 2 szt. po 240L 
e)  nie mniej niż 17 osób i nie więcej niż 24 osoby – w rozmiarze 3 szt. po 240L 
f)   nie mniej niż 25 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100L 
g)  nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – w rozmiarze 1100L i 1 szt. 120L 
h)  nie mniej niż 36 osób i nie więcej niż 40 osób – w rozmiarze 1100L i 1 szt. 240L 
i)   nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 45 osób – w rozmiarze 1100 i 2 szt. po 240L 
j)   nie mniej niż 46 osób i nie więcej niż 50 osób – w rozmiarze 1100L i 3 szt. po 240L 
k) nie mniej niż 51 osób – 2 szt. o pojemności 1100L 
 
Odbiór  odpadów komunalnych odbywa się z częstotliwością:  
1) odpady segregowane  
- w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz na dwa miesiące 
- w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu 
2) odpady niesegregowane  
- w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu 
- w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej cztery razy w miesiącu 
 
2.3. REGIONY GOSPODAROWANIA ODPADAMI 
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012-2018” 
województwo zostało podzielone na regiony gospodarki odpadami komunalnymi.  
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Zadaniem Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów (RZZO) jest: 
a) mechaniczno - biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze 
zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku 
sortownia odpadów, 
b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z 
nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, 
spełniającego wymagania określone przepisami prawa, 
c) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o 
pojemności pozwalającej na przyjmowanie odpadów przez okres nie krótszy niż 15 lat. 
Gmina Krasocin należy do Regionu 3, gdzie funkcję regionalnego zakładu zagospodarowania 
odpadów pełni RZZO Włoszczowa (ul. Przedborska, 29-100 Włoszczowa). 
 
3. ILOŚĆ ZEBRANYCH ODPADÓW 
W poniższej tabeli przedstawiono masę poszczególnych odpadów komunalnych zebranych z terenu 
Gminy Krasocin w roku 2014. 
 
Tabela 1. Ilość zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy Krasocin w roku 2014. 

Lp. Kod odpadów Nazwa 
Masa 
[Mg] 

1. 10 01 01 
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów z wyłączeniem pyłów z kotłów 
wymienionych w 10 01 04 

19,1 

2. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 29,1 

3. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 53,7 

4. 15 01 04 Opakowania z metalu 0,6 

5. 15 01 06 Opakowania wielomateriałowe 10,5 

6. 15 01 07 Opakowania ze szkła 37,6 

7. 17 01 01 Odpady z betonu, gruzu 80,6 

8. 19 12 12 Pozostałości z sortowania 125,6 

9. 20 01 23* Urządzenia zawierające freon 1,9 

10. 20 01 32 Leki i inne niż wymienione w 20 01 31 0,1 

11. 20 01 33* 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 
06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 

0,7 

12. 20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w  20 01  
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne  składniki (1) 

1,4 

13. 20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w  20 01 
21, 20 01 23 i  20 01 35 

7,7 

14. 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2,4 

15. 20 03 01 Odpady zmieszane 375,3 

SUMA 746,3 

 
 
 
4. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Zgodnie z przepisami, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
zobowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów 
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, 
wyłącznie do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 poz. 21 ze zm.), jako 
przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie 
poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.  
 
Według  „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012-2018” Gmina 
Krasocin należy do Regionu III. Wykaz instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów 
komunalnych przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
 
Tabela 2. Wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów funkcjonujących na terenie 
Regionu III. 

Lp. Rodzaj instalacji 
Podmiot 

zarządzający 
Adres 

instalacji 
Symbol 

R  
Rodzaj odpadu 

Zdolności 
przerobowe 

roczne 
[Mg/rok] 

Status 
instalacji 
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Lp. Rodzaj instalacji 
Podmiot 

zarządzający 
Adres 

instalacji 
Symbol 

R  
Rodzaj odpadu 

Zdolności 
przerobowe 

roczne 
[Mg/rok] 

Status 
instalacji 

1. 

Instalacja do 
mechaniczno-
biologicznego 
przetwarzania 
zmieszanych 

odpadów 
komunalnych 

 

Przedsiębiors
two 

Gospodarki 
Komunalnej i 
Mieszkaniow
ej Sp. z o.o. 

we 
Włoszczowie 

ul. 
Sienkiewicza 
31;  29-100 
Włoszczowa 

RZZO 
Włoszczowa 

ul. 
Przedborsk

a 
29-100 

Włoszczowa 

R12 20 03 01 

Część 
mechaniczna 

– 40 000 
 

Część 
biologiczna – 

12 000 

Regionalna 

2. 

Instalacja do 
przetwarzania 
selektywnie 
zebranych 
odpadów 

zielonych i innych 
bioodpadów 

 

R3 
20 02 01 
19 08 01 

3 000,0 Regionalna 

3. 

Instalacja do 
składowania 

odpadów 
 

D5 19 12 12 

Pojemność 
całkowita 

[m
3
] 

598 700 
Pojemność 
pozostała 
489 880 

Regionalna 

 
 
4.1 ODPADY ZMIESZANE 
Komunalne odpady zmieszane (20 03 01) pochodzące z terenu Gminy Krasocin w 2014 roku powinny 
być kierowane do instalacji regionalnej mechaniczno-biologicznej zarządzanej przez P.G.K. i M. Sp. z 
o.o. we Włoszczowie.  
Tabela 3.  Komunalne odpady  zmieszane pochodzące  z terenu Gminy Krasocin. 

Lp. Lokalizacja instalacji 
Moc przerobowa 

[Mg/rok] 
Masa przekazana 

[Mg] 
Proces przetwarzania 

1. 

Instalacja do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów 
komunalnych 

Część mechaniczna –  
40 000 

 
Część biologiczna –  

12 000 

375,3 R12 

 
PODSUMOWANIE: 
W roku 2014 na terenie Gminy Krasocin zebrano łącznie  375,3Mg odpadów komunalnych w postaci 
zmieszanej. Odpady w całości zostały poddane przetworzeniu w procesach odzysku R12.  
 
Zmieszane odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Krasocin zostały przekazane do instalacji 
regionalnej wskazanej w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012-
2018”, tj. instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych we 
Włoszczowie. 
 
Składowiskiem przeznaczonym do przyjęcia odpadów z terenu Gminy Krasocin w roku 2014 był 
RIPOK we Włoszczowie. Nie zdeponowano odpadów zmieszanych na tym składowisku. Trafiały tu 
jednak odpady, jako pozostałość z sortowania odpadów komunalnych zmieszanych (kod 19 12 12). 
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4.2. ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI 
 
Tabela 4. Odpady ulegające biodegradacji pochodzących z terenu Gminy Krasocin. 

Lp. Lokalizacja instalacji Kod/Nazwa odpadów 
Masa 

przekazana 
Proces 

przetwarzania 

1. 

Za pośrednictwem Zakładu Działalności 
Gospodarczej Lidia Lewandowska  ul. 
Chęcińska 36,  Kielce. Przekazano do: Mondi 
Świecie  S.A ul. Bydgoska 1/417 
86-100 Świecie, Instalacja do produkcji mas 
włóknistych i papieru 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
7,6 

Recykling 
materiałowy 

2. 
Sortownia  Odpadów Komunalnych Sędziszów  
TAMAX ul. Sportowa 2, 28-340 Sędziszów 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
17,4 

Recykling 
materiałowy 

3. 

STORA ENSO POLAND S.A. Papiernia Stora 
ENSO POLAND ul. I Armii Wojska Polskiego 
21, 07-401 Ostrołęka, Instalacja do produkcji 
mas włóknistych i papieru 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
4,1 

Recykling 
materiałowy 

4. 

P.G.K. i M. Sp. z o.o. ul. Przedborska, 29-100 
Włoszczowa. Instalacja do przetwarzania 
selektywnie zebranych odpadów ulegających 
biodegradacji 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji z 
ogródków i parków – 
w tym z cmentarzy 

2,4 Kompostowanie 

 
PODSUMOWANIE: 
Odpady ulegające biodegradacji (kod odpadów 20 02 01) zebrane w sposób selektywny pochodzące 
z terenu Gminy Krasocin w 2014 roku  kierowane zostały do instalacji regionalnej do przetwarzania 
odpadów ulegających biodegradacji (RIPOK we Włoszczowie). 
 W 2014 roku na terenie Gminy Krasocin zostały zebrane odpady ulegające biodegradacji   w postaci 
opakowań z papieru i tektury, wobec których nie ma obowiązku kierowania do przetwarzania w 
instalacjach regionalnych wskazanych „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Świętokrzyskiego”.  
 
4.3. POZOSTAŁE ODPADY ZEBRANE SELEKTYWNIE 
Tabela 5. Możliwości przetwarzania pozostałych odpadów selektywnie zebranych 
pochodzących z terenu Gminy Krasocin. 

 

L
p. 

Lokalizacja instalacji Kod/Nazwa odpadów Masa przekazana 

Proces 
przetwarza

nia 

1. 

BIO-MED.                           
ul. Olszewskiego 6 25-
663 Kielce; Zakład 
Gospodarki Odpadami 
(Zakład 
unieszkodliwiania                    
i recyklingu- produkcja 
paliwa alternatywnego)     

15 01 02 
Opakowania  z tworzyw 

sztucznych 
4,4 R12 

2. 

PHU PAVER 
Sienkiewicz Karol 
Wola Wiśniowa 29-100 
Włoszczowa; Baza 
Wola Wiśniowa 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów 
2,0 R5 

3. 

P.G.K. i M. Sp. z o.o. 
ul. Przedborska, 29-
100 Włoszczowa. 
Składowisko               
„Kępny Ług” 

17 01 01 
Odpady z betonu, gruz betonowy 

z rozbiórek i remontów  
77,4 R5 

4. 

Sortownia Odpadów 
komunalnych TAMAX 
ul. Sportowa 2;  28- 
340 Sędziszów 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
 

18,9 R12 
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15 01 04 
Opakowania z metalu 

0,6 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
10,5 

15 01 07 
Opakowania ze szkła 

37,6 

20 01 32 
Leki inne niż wymienione w 20 01 

31 z TR 
0,1 

20 03 07 
Odpady wielkogabarytowe  

12,9 

5. 
Składowisko 
Borszowice  
28-340 Sędziszów 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i remontów 
1,2 R5 

6. 
 

 
Zakład Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i 
Elektronicznego- 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Odpadami 
MB Recycling Sp. z 
o.o. Zakład ul. 
Czarnowska 56,26-065 
Piekoszów 

              20 01 23*  
Urządzenia zawierające freony  

1,9 

 
R12 

20 01 33* 
Baterie i akumulatory łącznie z 

bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 

02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie i 

akumulatory zawierające te 
baterie 

0,7 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 01 
23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

1,4 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 
wymienione w  20 01 21, 20 01 

23 i  20 01 35 
  

7,7 

7 

Zbierane przez Firma 
Usługowo – 

Transportowa „ARPI” 
Rafał Pijar 

Przekazane do: 
Teren Centrum 
Logistycznego 
Podgrodzie 8B 
39-200 Dębica 
Przekazano do: 

Lafarge Cement S.A – 
Cementownia  

Ul. Warszawska 110 
28-366 Małogoszcz 

16 01 03  
Zużyte opony 

6,1 R1 
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5. Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami 
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, które zostały zrealizowane na terenie Gminy Krasocin w roku 
2014 

Tabela 6.  Koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 
terenie Gminy Krasocin w roku 2014. 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia 
Koszty 

[zł] 
1. Program komputerowy do opłat za odpady - 

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 8 610,00 

3. Prowizje za inkaso opłat za odpady 11 597,00 

4. Wynagrodzenia i pochodne 58 783,48 

5. Szkolenia 1 308,00 

6. Materiały biurowe, druki deklaracji, plakaty, foldery 153,75 

7. Odbiór odpadów komunalnych - firma zewnętrzna 334 400,00 

  

Łącznie na inwestycje związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Krasocin zostały wydane środki w wysokości 8 610,00 zł. 

Wpływy do budżetu Gminy Krasocin związane z poborem opłat śmieciowych w roku 2014 wyniosły                       
386 826,24 zł. Zaległości w opłatach uiszczanych przez mieszkańców na dzień 31.12.2014 r. wyniosły         
10 791,40 zł. Należności te zostaną ściągnięte od właścicieli nieruchomości w późniejszym terminie. 

6. POTRZEBY INWESTYCYJNE 
W przypadku inwestycji związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Krasocin planuje się w roku 2015 inwestycje związaną z budową Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
 
7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
Niniejsze opracowanie ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi. 
 
Przeprowadzona analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasocin 
prowadzi do następujących wniosków: 
 
1. Gmina Krasocin we właściwy sposób prowadzi system gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Systemem zostali objęci wszyscy mieszkańcy Gminy. Niezbędnym uzupełnieniem funkcjonowania 
systemu jest uruchomienie PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).  
 
2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale wytwarzane są odpady 
komunalne (biura, placówki handlowe, obiekty kulturalno-oświatowe, gastronomia, itp.) właściciele 
mają obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym 
wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych ustaw (j. t. Dz. U. 2013, poz. 1399 ze 
zm.). Rolą Wójta Gminy Krasocin jest nadzorowanie wykonania powyższego obowiązku.  
 
3. Zdolności przerobowe RIPOK we Włoszczowie w roku 2014 były wystarczające dla przyjmowania 
odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Krasocin. 
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4. Na terenie Gminy Krasocin w roku 2014 zebranych zostało 746,3Mg odpadów komunalnych                       
z czego w formie zmieszanej 375,3Mg 
 
5. Liczba mieszkańców. 
a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2014r. – 10884 osób, 
b) systemem objęto: 9151 osób, co stanowi około 84 % oraz zebrano łącznie z terenów 2652 
deklaracji, 
c) w stosunku do 2 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, (którzy nie złożyli deklaracji 
w wyznaczonym terminie) prowadzone były postępowanie o ustalenie wysokości opłaty. 
 
6. W zakresie gospodarowania zmieszanymi odpadami komunalnymi Gmina Krasocin prowadzi 
system zgodny z wytycznymi „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego 2012-
2018”. Wszystkie odpady zmieszane zebrane z terenu Gminy Krasocin zostały skierowane do 
regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów we Włoszczowie.  
 


