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Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r.,
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.)
jednym z zadań gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
I.

Zagadnienia ogólne.

1 .Niniejszy dokument obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. i został sporządzony zgodnie z
zakresem określonym brzmieniem art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U.2021 poz. 888 ze zm.).
Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasocin.
Gmina Krasocin podpisała umowę na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na których znajdują
się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, a także na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne stanowiące wyłącznie placówki o światowe oraz jednostki organizacyjne gminy
Krasocin.", z Panem Adamem Bielasem właścicielem firmy: „CZYSTOPOL" Adam Bielas.
Umowa została zawarta na 15 miesięcy tj. od 01.10.2020r. do 31.12.2021r.
W 2021r. na terenie Gminy zorganizowano mobilną zbiórkę zużytych opon (wyłącznie od
samochodów osobowych), odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego.
Przeterminowane leki mieszkańcy mogą oddawać do pojemników znajdujących się we
wszystkich aptekach występujących na terenie gminy Krasocin oraz do PSZOK. Zużyte
baterie można oddać do pojemników znajdujących się w obiektach użyteczności publicznej
oraz placówkach oświatowych, a także w PSZOK. Adresy tych punktów zamieszczone są na
stronie internetowej Urzędu Gminy Krasocin.
II. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi
1.Możliwość przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałoś ci z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Na terenie Gminy Krasocin nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych.
Wszystkie niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, zgodnie z zawartą umową,
przekazywane są do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
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- P.G.K. i M. Sp. z o. o. we Włoszczowie, ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszezowa;
- P00 Sp. Z O.O. ul. Św. Tekli 62 26-067 Strawczyn.
Bioodpady stanowiące odpady komunalne, w większości kompostowane są w
przydomowych kompostownikach, a niewielka ich część kierowana jest do instalacji
przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów P.G.K. i M.
Sp. z o. o. we Włoszczowie, ul. Przedborska 89, 29-100 Włoszczowa oraz instalacja do
biologicznego przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i
biodegradowalnych, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku
Pozostalości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania
i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych zagospodarowane są w instalacji do składowania
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne PGO Sp. Z O.O. ul. Św. Tekli 62 26-067
Strawczyn i instalacji do składowania odpadów „KĘPNY ŁUG" ul. Przedborska 89 29-100
Włoszczowa.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Gmina w ramach obowiązku ustawowego utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) - który zlokalizowany jest przy oczyszczalni ścieków w Krasocinie
ul. Ludowców 9A. Inwestycja została odebrana 11.09.2018r. Budowa Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych miała na celu stworzenie warunków dla mieszkańców
gminy do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewniając tym samym,
dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i Unii
Europejskiej. Odbiór odpadów komunalnych z PSZK-u realizowany jest przez firmę
CZYSTOPOL Adam Bielas zgodnie z zawartą umową. Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny odbiera firma KOS Sp. z o.o. w ramach porozumienia zawartego z gminą.
Mieszkańcy naszej gminy dostarczają odpady do odpowiednich kontenerów i pojemników
stanowiących wyposażenie punktu. Odpady dostarczone na teren punktu, są czasowo
magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania. Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jest chętnie uczęszczany przez
mieszkańców i stanowi istotny element całościowego systemu gospodarowania odpadami na
terenie gminy.
Kluczowym zadaniem dla Gminy Krasocin w najbliższym czasie jest dalsza edukacja
ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego segregowania
odpadów komunalnych. Gmina Krasocin planuje podjąć w tym zakresie następujące
działania: ograniczenie oddawania bioodpadów poprzez propagowanie kompostowania
odpadów w przydomowych kompostownikach. Przeprowadzenie wśród właścicieli
nieruchomości czynności kontrolnych w zakresie prawidłowego oddawania odpadów
posegregowanych oraz w zakresie prawidłowej segregacji odpadów. Rozpowszechnianie
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wśród mieszkańców gminy informacji promujących selektywne zbieranie odpadów jak
również zasady prawidłowego segregowania odpadów-ulotki, konkursy.
Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają także nakładów finansowych
potrzebnych do zakupu pojemników na odpady komunalne dla mieszkańców gminy Krasocin.
3. Koszty w zi. poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na:
1) Wydatki poniesione na gospodarkę odpadami komunalnymi
L.p.

Rodzaj wydatku

Kwota

1.

wynagrodzenia ipochodne

132524,83 zł

2.

prowizje sołtysów za inkaso opłaty GOK

28529,00 zł

3.

utrzymanie iobsługa PSZOK
nagrody w konkursach „Czyste Świętokrzyskie" i zbiórka
surowców

2816,72 zł

4.

1710,14 zł

7.

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy

2 013 130,80 zł

8.

Ważenie samochodów -śmieciarek

8639,91 zł

OGÓŁEM

2 187 351,40 zł

2) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.011.223,75z1
3) nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 0,00 zł
4. Liczba mieszkańców: 9380 - wygenerowano z programu do obsługi gosp. odpadami (stan na dzień 11.03.2022r).
5. Liczba wiaścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć dzialania, o których mowa w art. 6 ust.
6-12.
Na terenie Gminy Krasocin w 2021r., nie stwierdzono przypadków, w których właściciele
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz gminy nie posiadaliby umowy korzystania z usług
wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
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W związku z powyższym w 2021r. nie było prowadzone żadne postępowanie
zmierzające do ustalenia obowiązku uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych.
6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Krasocin w 2021r.
Masa wytwarzanych odpadów zależy od czynników ekonomicznych i społecznych, np.:
zamożności, standardu Życia ludzi, a także od rodzaju obszaru, na którym są wytwarzane
(miasta lub tereny wiejskie), gęstości zaludnienia, typu zabudowy. Mieszkańcy Gminy
Krasocin zagospodarowali część odpadów komunalnych we własnym zakresie. W związku
z powyższym gmina nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości wytwarzanych odpadów tylko
odebranych, których masa wynosi 2450,1430Mg.
7.1.Ilość odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Krasocin w podziale na:
1) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 1214,7300 Mg
2) ilość bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy
155,3310 Mg
3) informacja o masie odpadów powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych
przeznaczonych do składowania (które nie zawierają odpadów ulegających biodegradacji):
a) 19 05 99 inne nie wymienione odpady - 15,2000Mg
b) 19 12 12 Inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - 6,0100 Mg
c) 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie) -3,6600Mg
zmieszanych
4) informacja o masie odpadów powstałych po sortowaniu
(niesegregowanych) odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do składowania (które
nie zawierają odpadów ulegających biodegradacji):
a) 19 05 99 inne nie wymienione odpady

554,7604 Mg

b) 19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 - 9,9600 Mg
e) 19 12 09 Minerały (np. piasek i kamienie) - 22,11 OOMg
2. W 2021r. firmy uprawnione do odbioru i transportu nieczystości ciekłych odebrały
i dostarczyły do zlewni 6987,35 m3 nieczystości ciekłych.
8. Informacja o osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
odpadów komunalnych, który wyniósł -27,79%
9. Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazana do
termicznego przeksztalcania wynosi: 35,765OMg. Stosunek masy odpadów komunalnych
przekazanych do termicznego przekształ cania do masy odpadów komunalnych
wytworzonych na terenie gminy wynosi: 0,01.
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8. Gmina Krasocin w ramach kampanii informacjno-edukacyjnej przeprowadzila
następujące akcje:
1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
oglosil konkurs dla gmin z terenu województwa świętokrzyskiego pod nazwą: „Czyste
Świętokrzyskie". Celem konkursu było podniesienie świadomości ekologicznej
mieszkańców oraz uczniów szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego w
zakresie tematyki związanej z prawidłowym gospodarowaniem odpadami oraz poprawa stanu
środowiska naturalnego, poprzez likwidację dzikich wysypisk śmieci, zagospodarowanie
odpadów powstałych w gospodarstwie domowym przez ich segregację i utylizację w tym, w
firmach do tego przeznaczonych.
Gmina zgłosiła do konkursu film przygotowany przez uczniów z kl. VI Szkoły Podstawowej
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach, pod opieką Pani Beaty Stańczyk.
W filmie młodzi ludzie ukazali problem istnienia dzikich wysypisk śmieci w lasach, przez co
zwrócili uwagę osobom dorosłym by tak nie postępować. Występowanie takich miejsc skraca
nasze życie i powoduje, że nasze otoczenie jest nieprzyjazne, nie tylko ze względów
estetycznych, ale grozi wielkimi katastrofami np. pożarem.
Pamiętajmy, że dzięki takim konkursom dajemy pewną wrażliwość młodym pokoleniom,
by włączyć je w trud dbałości o nasze środowisko.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane
przez gminę.
2. Urząd Gminy w Krasocinie ogłosił konkurs dla wszystkich uczniów szkół z terenu gminy
Krasocin na zbiórkę puszek (aluminiowych i metalowych). Po raz kolejny Szkoła
Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach, zdobyła nagrodę główną za
przyniesienie największej ilości (w kg) surowców (w przeliczeniu: ilość surowców w kg /
ilość uczniów w szkole) dostarczonych przez placówkę. Celem zbiórki surowców wtórnych
było szerzenie wśród dzieci i młodzieży postaw ekologicznych poprzez uświadomienie
konieczności i słuszności zbierania surowców wtórnych w celu poddania ich recyklingowi.
Intencją organizatora było zachęcenie młodych ludzi do dbania o najbliższe otoczenie poprzez
zbieranie, segregowanie i przekazywanie puszek do odzysku. Konkurs łączył w sobie kilka
aspektów: poszanowanie zasobów natury, odzyskiwanie surowców wtórnych oraz aspekt
społeczny. W zbieranie surowców wtórnych zaangażowały się przedszkolaki, uczniowie oraz
ich rodziny.
5. W dniu 25.11 .2021 r odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem: „Moda
na czyste powietrze". Prace zostały złożone przez opiekunów z czterech szkół z terenu gminy
Krasocin.
Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier.
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Wśród wielu ciekawych technik, którymi posłużyli się młodzi artyści dominowały rysunki
kredkami, farbami, wyklejanki z papieru i plasteliny a także różne techniki mieszane.
W swoich pracach dzieci przedstawiły kwestie zanieczyszczanie powietrza, wywołane
zazwyczaj przez niską emisję, która w głównej mierze wynika z ogrzewania domów
jednorodzinnych przy pomocy pieców i kotłów na paliwa stałe, które nie spełniają standardów
emisyjnych. Najczęściej na rysunkach pojawiał się czarny dym z kominów zatruwający
powietrze, którym wszyscy oddychamy. Dzieci słusznie zauważyły, że czarny dym to
największy truciciel powietrza. Kolorowa część pracy stanowi niczym kierunkowskaz dla nas
dorosłych, że poprawa jakości powietrza, zdrowie, lepsze samopoczucie są możliwe poprzez
zmniejszenie emisji gazów, wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej
budynków.
6. W dniu 29.11.2021 r w Chęcinach (w siedzibie firmy Czystopol) odbyło się rozstrzygniecie
konkursu pn. „Segregowanie to surowców oszczędzanie", którego zadaniem było wykonanie
pracy plastycznej- kalendarza na rok 2022. Konkurs zorganizowany został przez firmę
Czystopol w ramach dotrzymania warunku umowy Nr 272.9.2020 pn.: „Odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz na których znajduje się domek letniskowy, lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowiące wyłącznie placówki
oświatowe oraz jednostki organizacyjne gminy Krasocin .„ Ideą konkursu było propagowanie
i pogłębiane wiedzy z zakresu ochrony środowiska, szczególnie zagadnień związanych z
segregowaniem odpadów oraz zwrócenie uwagi na korzyści płynące z segregacji odpadów w
gospodarstwach domowych, a także kształcenie poziomu świadomości ekologicznej wśród
uczniów szkół podstawowych, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą wspólną
odpowiedzialnością .
System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krasocin funkcjonuje
prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gmina w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę odbiera każdą ilość odpadów komunalnych, a także
wyposaża nieruchomości w worki i pojemniki niezbędne do gromadzenia odpadów.
S. Wnioski
Gmina Krasocin musi zwiększać uwagę na edukację mieszkańców w zakresie właściwej
segregacji odpadów oraz zwrócić szczególną uwagę na zapobieganie powstawaniu odpadów,
bowiem jest to najbardziej pożądana z zasad gospodarowania odpadami, związana np. z:
- dokonywaniem świadomych zakupów, opierających się na jakości i trwałości kupowanego
przedmiotu (kupowaniem przedmiotów wielokrotnego użytku oraz o dłuższym czasie
użytkowania, a także posiadających oznaczenie informujące, iż zostały wyprodukowane
zgodnie z zasadami eko projektowania),
- stosowaniem toreb wielokrotnego użytku,
- korzystaniem z usług naprawczych, zamiast kupna nowych przedmiotów,
- organizowaniem giełd rzeczy używanych tzn. „giełd staroci",
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- organizowaniem akcji „podaruj rzeczom drugie życie", skierowanych nie tylko do
organizacji non-profit, ale do całego społeczeństwa,
- stosowaniem zielonych zamówień publicznych,
- ponownym wykorzystywaniem produktów.

WÓJT („MiNY
dn. 20.04.2022r

Tre

swIerdi/

Sporządziła: Katarzyna Śliwińska

8

