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1. Cel przygotowania Analizy 

Analiza została przygotowana w celu zweryfikowania możliwości technicznych 

i organizacyjnych Gminy Zapolice w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.  

W szczególności obejmuje ona: 

1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, 

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

4) liczbę mieszkańców, 

5) liczbę 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 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) – powoływanej dalej jako u.c.p.g., 

(właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy), w imieniu których 

gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g. (gmina 

jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie 

zawarli umów, o których mowa powyżej), 

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

7) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych 

do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości  

z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych. 
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2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy 

Analiza została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 i art. 9tb u.c.p.g., gdzie 

określony został jej zakres. 

3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Zapolice 

Rok 2020 był siódmym kompletnym rokiem funkcjonowania nowego systemu 

gospodarki odpadami. Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku odbiorem odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zajmowała się firma FBSerwis 

S.A., natomiast od 1 lipca do końca grudnia 2020 roku firma Wywóz Nieczystości oraz 

Przewóz Ładunków Wiesław Strach, obydwie firmy zostały wyłonione w drodze przetargu 

nieograniczonego. Podstawą świadczenia usługi była umowa zawarta między Gminą Zapolice 

a firmą FBSerwis S.A. z dnia 16 maja 2020 r. oraz umowa zawarta między Gminą Zapolice 

a firmą Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach z dnia 19 maja 2020 r. 

na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących 

z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Zapolice. Odpady od 

mieszkańców gminy Zapolice, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 

grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 

odpadów, zbierane były na pięć frakcji: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady  

i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne tzw. pozostałości po segregacji oraz popiół. 

Od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 listopada do 31 grudnia metale i tworzywa sztuczne, 

bioodpady oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane były 

z częstotliwością 1 raz w miesiącu, natomiast od 1 lipca do 31 października z częstotliwością 

1 raz na 2 tygodnie. Odpady szklane i papier odbierane były 1 raz na kwartał. Odbiór popiołu 

odbywał się z częstotliwością 1 raz w miesiącu, w okresie grzewczym, tj. w roku 2020: 

styczeń - marzec, październik - grudzień. Moduł selektywnej zbiórki obejmował także zbiórkę 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed terenu nieruchomości 

zamieszkałych, z częstotliwością co najmniej 1 raz do roku. W roku 2020 odbiór mebli i 

innych odpadów wielkogabarytowych zrealizowany został 2 razy. 

Drugi filar selektywnej zbiórki odpadów stanowił Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych. Przedmiotowy Punkt zlokalizowany jest przy ul. Parkowej 32 (teren gminnej 
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oczyszczalni ścieków). W roku 2020 Punkt otwarty był 1 raz w tygodniu, w soboty od godz. 

08.00 do godz. 16.00. W punkcie przyjmowane były następujące rodzaje odpadów: 

 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

• meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

• zużyte opony od pojazdów osobowych, 

• odpady zielone,  

• odpady budowlane i rozbiórkowe,  

• zużyte świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, 

• chemikalia,  

• popiół z palenisk domowych.  

 

Ponadto, w siedzibie Urzędu Gminy Zapolice oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Kultury i Sportu w Zapolicach, w godzinach ich otwarcia, zbierane były zużyte baterie 

i akumulatory małogabarytowe. Z kolei w „Aptece Leśnej” zlokalizowanej w Zapolicach 

przy ul. Spacerowej 3a zbierane były przeterminowane lekarstwa. 

 

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. obowiązywała stawka opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi przyjęta uchwałą nr V/40/19 Rady Gminy Zapolice z dnia 14 lutego 

2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. W przypadku prowadzenia selektywnej 

zbiórki odpadów wynosiła ona 13,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego 

daną nieruchomość, natomiast w przypadku niewypełnienia obowiązku zbiórki w sposób 

selektywny 20,00 zł. 

 

Uchwałą nr XIX/147/20 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokości tej opłaty została zmieniona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od 1 lipca 2020 r. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

wynosiła ona 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość, natomiast w przypadku niewypełniania obowiązku zbiórki w sposób 

selektywny 46,00 zł. Dodatkowo zgodnie z art. 4 ust. 2a pkt. 4, art. 6k ust. 4a i art. 6m ust. 1b 

pkt. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
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(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy posiadają 

przydomowy kompostownik i kompostują w nim bioodpady mogą liczyć na zwolnienie 

z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł miesięcznie 

od każdego mieszkańca. 

 

Następnie uchwałą nr XXV/179/20 Rady Gminy Zapolice z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości tej opłaty została zmieniona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od 1 grudnia 2020 r. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

wynosiła ona 29,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość, natomiast w przypadku niewypełniania obowiązku zbiórki w sposób 

selektywny 58,00 zł. Dodatkowo zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w wysokości 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. 

 

W roku 2020 do siedziby tutejszego organu nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące 

nielegalnego składowania odpadów na terenie gminy Zapolice. Jednak, również jak co roku, 

zdarzały się zgłoszenia i uwagi związane z ogólnym stanem czystości i porządku (zwłaszcza 

w obrębie dróg gminnych i powiatowych, a także terenów leśnych i rekreacyjnych).  

W przedmiotowych sytuacjach podejmowano stosowne interwencje zmierzające 

do uprzątnięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.  

4. Analiza możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. 

Przepis prawa zawarty w art. 9tb ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. nakłada na gminę obowiązek 

przeanalizowania możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych 

do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
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komunalnych. Zgodnie z art. 9e u.c.p.g. odebrane od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych z terenu gminy Zapolice zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania były 

transportowane przez firmę FBSerwis S.A. i firmę Wywóz Nieczystości oraz Przewóz 

Ładunków Wiesław Strach bezpośrednio do instalacji komunalnych. Na terenie gminy 

Zapolice nie ma możliwości przetwarzania odpadów. 

5. Analiza rocznych kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, 

odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych  

Art. 9tb ust. 1 pkt 3 u.c.p.g. obliguje wójta do przeanalizowania  kosztów poniesionych 

w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów 

komunalnych. Wszelkie koszty związane z systemem gospodarowania odpadami na terenie 

gminy Zapolice (m.in. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, administracyjne koszty obsługi systemu, koszty 

prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, koszty związane z obsługą Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach), zostały wykazane w poniższej 

tabeli.  

 

ZESTAWIENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ GMINĘ ZAPOLICE  

W ROKU 2020, W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ SYSTEMU 

GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

WYSZCZEGÓLNIENIE KOSZTY 

Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 

komunalnych 
1 176 722,66 zł 

Koszty związane z obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych 
8 600 zł 

Koszty administracyjnej obsługi systemu 88 109,80 zł 

RAZEM 1 273 432,46 zł 
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6. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 

1 stycznia – 31 grudnia 2020 r. 

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 1 stycznia – 31 grudnia 

2020 r. kształtują się na następującym poziomie: 

• Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.: 

997 346,98 zł 

• Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.: 

1 041 987,21 zł 

7. Analiza potrzeb inwestycyjnych 

Art. 9tb ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy w zakresie potrzeb 

inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Główna potrzebą 

jest modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zapolicach. 

Na chwilę obecną najistotniejszą kwestią jest utwardzenie terenu i drogi dojazdowej, 

wyposażenie Punktu w wagę i monitoring oraz oświetlenie terenu. Stan przedmiotowego 

Punktu nie został dotychczas znacznie poprawiony z uwagi na brak wystarczających środków 

finansowych. Ponadto planuje się, w miarę możliwości, kontynuację wyposażania miejsc 

użytku publicznego takich jak np. przystanki autobusowe, przestrzeń publiczna przy 

świetlicach wiejskich czy place zabaw, w kosze uliczne.  

8. Analiza liczby mieszkańców 

Dokonując analizy na podstawie art. 9tb ust. 1 pkt 4 u.c.p.g, należy wziąć pod uwagę 

liczbę osób zameldowanych na terenie gminy Zapolice oraz sumaryczną liczbę osób ujętych 

w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

gminy. Na dzień 31 grudnia 2020 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Zapolice 

wynosi 5226. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba 

osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 4713 (stan na dzień 

31 grudnia 2020 r.). Różnica w wysokości 513 może wynikać z faktu, że część osób 

zameldowanych na terenie gminy Zapolice faktycznie zamieszkuje na terenie innej gminy lub 

za granicą. Ponadto warto również zauważyć, że w deklaracji wymienia się osoby faktycznie 

zamieszkujące daną nieruchomość. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata dotyczy jedynie osób faktycznie 

zamieszkujących nieruchomość. Zasadą jest, że obowiązek uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w miejscu faktycznego zamieszkania, 

czyli na nieruchomości, na terenie której produkowane są odpady. Jednakże w sytuacji gdy 

dana osoba jest zameldowana na terenie gminy Zapolice, a zamieszkuje na terenie innej 

gminy, właściciel nieruchomości jest obowiązany wyjaśnić powyższe okoliczności. 

Na Wójcie Gminy Zapolice spoczywa ustawowy obowiązek weryfikacji danych zawartych 

w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sytuacji 

gdy tutejszy organ ma wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, do właściciela 

nieruchomości kierowane jest wezwanie do złożenia wyjaśnień. Natomiast w przypadku 

powzięcia informacji, że dana nieruchomość jest nieruchomością zamieszkałą, a w stosunku 

do przedmiotowej nieruchomości nie została złożona deklaracja o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Wójt Gminy Zapolice wzywa właściciela 

nieruchomości do złożenia stosownej deklaracji, jak również wyjaśnień co do przyczyn jej 

niezłożenia. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zadośćuczyni wezwaniu wszczynane jest 

postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W roku 2020 nie zaistniały przesłanki, by tutejszy organ musiał wzywać 

właścicieli nieruchomości do złożenia wyjaśnień. Wszelkie wątpliwości były na bieżąco 

wyjaśniane. Biorąc pod uwagę powyższe, w roku 2020 nie było podstaw do wydania decyzji 

administracyjnych w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach jest przedsięwzięciem stałym, 

sukcesywnym. Gdyby informacje zawarte w deklaracjach nie były weryfikowane mogłoby to 

potencjalnie narazić Gminę Zapolice na uszczuplenie należności publicznoprawnej w postaci 

należnej opłaty za gospodarowanie odpadami. 

9. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, 

o której mowa w art. 6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna 

podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g.  

Stosownie do zapisów art. 9tb ust. 1 pkt 5 u.c.p.g., analizie powinna zostać poddana 

również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa 

w art. 6 ust. 1 u.c.p.g. (właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 
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nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy), 

w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g. 

(gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli 

umów, o których mowa powyżej). W roku 2020 liczba ta wynosi 0. Źródłem informacji 

na temat przedmiotowych umów są sprawozdania składane przez podmioty zajmujące się 

działalnością w zakresie odbioru odpadów oraz nieczystości ciekłych z terenu gminy 

Zapolice. Firmy odbierające od właścicieli nieruchomości odpady komunalne mają 

obowiązek dołączyć do sprawozdania wykaz podmiotów, z którymi zawarły one umowy 

na odbiór odpadów oraz wykaz podmiotów, z którymi zawarte umowy uległy rozwiązaniu. 

Analogicznie jest w przypadku podmiotów odbierających nieczystości ciekłe. W sytuacji gdy 

właściciel nieruchomości nie zawarł wymaganej umowy lub Wójt Gminy Zapolice nie 

posiada informacji na temat istnienia takiej umowy, tutejszy organ wzywa do jej okazania 

lub zawarcia. W przypadku niezadośćuczynienia wezwaniu wszczynane jest postępowanie 

administracyjne. Jeżeli natomiast istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciel 

nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych bądź ciekłych w sposób niezgodny 

z obowiązującymi przepisami u.c.p.g., Wójt Gminy Zapolice wszczyna postępowanie 

administracyjne w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania gruntownie badany jest 

sposób pozbywania się odpadów lub nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości. 

Dotychczasowe postępowania nie wykazały żadnych nieprawidłowości w powyższym 

zakresie. 

10.  Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 pkt 6 u.c.p.g. w zakresie analizy musi zostać uwzględniona 

również ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy. Ilość odpadów 

komunalnych odebranych z terenu gminy Zapolice w roku 2020 wynosi 1 519,61 Mg. 

To o 291,854 Mg więcej niż w roku 2019. Pomimo zwiększonej ilości oddawanych odpadów 

przez mieszkańców gminy, należy zaznaczyć, że gmina Zapolice jest gminą wiejską, 

na terenie której znaczna ilość odpadów ulegających biodegradacji jest zagospodarowywana 

przez właścicieli nieruchomości przez kompostowanie na przydomowych kompostownikach 

oraz w inny sposób (chociażby dokarmianie zwierząt gospodarskich resztkami żywności). 

Przedstawione wartości dotyczące ilości faktycznie odebranych odpadów wynikają 
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z raportów-sprawozdań miesięcznych i kart przekazania odpadów składanych przez podmioty 

odbierające odpady komunalne z terenu gminy. Poniżej znajduje się wykaz obrazujący 

rodzaje oraz ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Zapolice w roku 2020, 

w ramach odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. 

 

 

 

Lp. Nazwa frakcji Ilość (Mg) 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 725,46 

2. Odpady suche/Metale i tworzywa sztuczne 184,45 

3. Papier 36,75 

4. Szkło 120,41 

5. Bioodpady 123,4 

6. Popiół 95,6 

7. Odpady wielkogabarytowe 137,36 

8. Zużyte opony 21,48 

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 0 

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe 74,7 

11. Przeterminowane leki 0 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady zebrane „u źródła” 

Odpady zebrane w punkcie aptecznym 

Odpady zebrane w PSZOK 

Odpady zebrane łącznie „u źródła”(70,860 Mg) i w PSZOK (39,560 Mg) 
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11.  Analiza ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  

i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu 

gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-

biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych 

W myśl art. 9tb ust. 1 pkt 7 u.c.p.g. roczna analiza stanu gospodarki odpadami obejmuje 

w szczególności informacje dotyczące ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania odbieranych z terenu gminy. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania, odbieranych z terenu gminy Zapolice w 2020 r. wynosi 0 Mg. Masa 

odpadów powstałych po mechaniczno – biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów 

komunalnych, o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań, przekazanych do składowania 

wynosi 31,2037 Mg. Natomiast masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanym innym niż 

składowanie procesom przetwarzania odebranych z obszarów wiejskich wynosi 725,46 Mg  

w roku 2020. Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań składanych przez podmioty 

odbierające odpady komunalne z terenu gminy. 

 

 

12. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, 

osiągnięte przez Gminę Zapolice w 2020 r. 

Zapisy art. 3b oraz 3c u.c.p.g. obligują gminy do ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do 

osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 2412), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 
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wytworzonych w 1995 r. Wymagany poziom w stosunku do roku 2020 wynosi 35%. Gmina 

Zapolice osiągnęła poziom ograniczenia w wysokości 6,19%. Jeżeli osiągnięty w roku 

rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy niż poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 

rozliczeniowym został osiągnięty. Gmina Zapolice w roku 2020 osiągnęła zatem wymagany 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167), poziom recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2020 

roku wynosi 50%. Osiągnięty przez Gminę Zapolice poziom recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia ww. frakcji wyniósł 91,56%, zatem Gmina osiągnęła wymagany 

poziom. W stosunku do odpadów innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 

wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami dla 2020 roku został określony na poziomie 70%. Osiągnięty przez Gminę Zapolice 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

ww. frakcji odpadów wynosi 87,37%.  
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