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1. Wprowadzenie  
 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10) oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j Dz.U.2021 poz. 888 ze zm.), dalej u.c.p.g, została 

sporządzona analiza, dotycząca stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Busko-Zdrój za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.  

Na podstawie corocznej analizy weryfikowane są możliwości techniczne  

i organizacyjne Gminy w zakresie: 

a) 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;  

b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;  

c) kosztów poniesionych w związku z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki  

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  

 d) liczby mieszkańców;  

 e) liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 

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

ust. 6-12 ustawy u.c.p.g;   

 f)  ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;   

 g) 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. 

Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Busko-Zdrój w roku 2021 

regulowały następujące akty prawne: 

 Ustawy 

1. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) 

2. Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 699). 
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 Uchwały 

1. Uchwała Nr XXXIV/397/2021 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Busko-Zdrój.  

2. Uchwała Nr XXV/303/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów. 

3. Uchwała Nr XXV/301/2020 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

4. Uchwała Nr XIX/256/2016 rady Miejskiej w Busku- Zdroju w sprawie określenia 

dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Busko-Zdrój w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

oraz wysokości cen. 

 

 Zgodnie z sformułowaniem zawartym w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, 

odpady komunalne zostały zdefiniowane w następujący sposób: „odpady komunalne, to odpady 

powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 

wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają 

zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania 

odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. 

 Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenie Gminy Busko-Zdrój są: 

 Gospodarstwa domowe, 

 Nieruchomości zabudowane budynkami niemieszkalnymi tj. obiekty infrastruktury, taki 

jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska, ogródki działkowe  

i inne. 

 Tereny otwarte m.in. odpady z koszy przystankowych, odpady z likwidowania dzikich 

wysypisk. 
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2. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Busko-Zdrój w 2021 r. 

 

W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Busko-Zdrój odbierała 

odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy,  

za pośrednictwem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku- 

Zdroju (MPGK Sp. z o.o.). Właściciele nieruchomości mieli możliwość pozbywania się każdej 

ilości wytworzonych odpadów komunalnych, zbieranych w sposób segregowany. 

             Właściciele nieruchomości zobowiązani byli do prowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów bezpośrednio na terenie nieruchomości zgodnie z następującymi zasadami:  

 papier gromadzony w worku (zabudowa jednorodzinna) lub pojemniku (zabudowa 

wielorodzinna) koloru niebieskiego oznaczonego napisem „Papier”,  

 szkło gromadzone w worku (zabudowa jednorodzinna) lub pojemniku (zabudowa 

wielorodzinna) koloru zielonego oznaczonego napisem „Szkło”,  

 metale i tworzywa sztuczne gromadzone w worku (zabudowa jednorodzinna) lub 

pojemniku (zabudowa wielorodzinna) koloru żółtego oznaczonego napisem „Metale  

i tworzywa sztuczne”,  

 odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

gromadzone w worku (zabudowa jednorodzinna) lub pojemniku (zabudowa 

wielorodzinna) koloru brązowego oznaczonego napisem „Bio”. 

 

 Mieszkańcy gminy mieli także możliwość oddawania odpadów niebezpiecznych, 

elektryczno-elektronicznych i wielkogabarytowych wystawiając je w miejscach gromadzenia 

odpadów w wyznaczonym terminie zgodnie z obowiązującym harmonogramem lub 

dostarczając je we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest na składowisku odpadów komunalnych w 

Dobrowodzie lub do filii Punktu zlokalizowanego przy ul. Dygasińskiego w Busku- Zdroju. 

Punkt jak i jego filia prowadzone są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Busku- Zdroju. Właściciele nieruchomości zamieszkałych objęci gminnym 

systemem gospodarki odpadami mogli oddawać odpady komunalne wytworzone na terenie 

własnej nieruchomości w ramach wnoszonej opłaty na rzecz gminy, która zapewnia odbiór 

i zagospodarowanie tych odpadów. 
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Ilość odpadów wielkogabarytowych, elektryczno-elektronicznych oraz odpadów 

niebezpiecznych w podziale na poszczególne miesiące odebranych bezpośrednio w zabudowie 

jednorodzinnej na terenie miasta i wsi oraz w zabudowie wielorodzinnej zgodnie  

z obowiązującym harmonogramem, obrazuje wykres nr 1. 

Wykres nr 1. Ilość odpadów wielkogabarytowych, elektryczno-elektronicznych i niebezpiecznych w podziale na 

miesiące w 2021r. (zgodnie z harmonogramem odbioru). 

 

Łącznie w 2021 r. odebrano 80,44 Mg. odpadów wielkogabarytowych, elektryczno-

elektronicznych oraz odpadów niebezpiecznych od mieszkańców objętych gminnym systemem 

gospodarowania odpadami. 

Odpady remontowo-budowlane to odpady powstające podczas budowy lub 

wykonywaniu prac remontowo-wykończeniowych domu. Ten rodzaj odpadów nie jest 

odbierany od właścicieli nieruchomości w ramach opłaty wnoszonej do gminy. Każdy mógł 

takie odpady przekazać, na własny koszt, zamawiając usługę odbioru i zagospodarowania tych 

odpadów bądź dostarczając je na składowisko odpadów komunalnych w Dobrowodzie 

własnym transportem ponosząc opłaty tylko za ich zagospodarowanie.  

3. Liczba mieszkańców gminy Busko – Zdrój. 

 

Liczba zameldowanych mieszkańców gminy Busko-Zdrój na podstawie ewidencji 

prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju według stanu na dzień                                       

31 grudnia 2021 r. wynosiła – 30 815 osób. 

Liczba osób zamieszkałych (objętych systemem) wynikająca ze złożonych deklaracji                  

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31 

grudnia 2020 r. wynosiła – 26 048 osób. 
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W porównaniu z latami ubiegłymi liczba mieszkańców zarówno zameldowanych jak  

i objętych deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

nieznacznie zmalała co widać na poniższym wykresie. 

Wykres nr 2. Liczba osób zameldowanych (zgodnie z ewidencją ludności) oraz osób objętych gminnym 

systemem gospodarki odpadami (zgodnie z złożonymi deklaracjami) 

4. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2021 r. 

Ilość odpadów wyszczególnionych na poniższych wykresach została określona na 

podstawie otrzymanych sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne, 

punktów zbierających odpady komunalne (w tym punkty skupu surowców wtórnych) oraz 

PSZOK z terenu gminy Busko-Zdrój. 

 Informacja o ilości odpadów komunalnych odebranych w tonach [Mg] przez 

podmioty posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej. 

Wykres nr 3. Ilość odpadów komunalnych odebranych w tonach [Mg] przez podmioty wpisane do Rejestru 

działalności regulowanej. 

Łącznie w 2021r. odebrano 8 885,5505 Mg odpadów komunalnych, co stanowi 93,78 % 
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wszystkich wytworzonych odpadów na terenie gminy Busko-Zdrój. 

 

W 2021 r. z terenu gminy podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej 

odebrały 4 638,23 Mg odpadów surowcowych (zmieszane odpady opakowaniowe - 15 01 06, 

opakowania ze szkła – 15 01 07, opakowania z papieru i tektury – 15 01 01 ) oraz odpady 

ulegające biodegradacji – 20 02 01.  

 

Tabela 1. Zestawienie ilości odebranych odpadów o kodach 15 01 06, 15 01 07, 15 01 01 i 20 02 01.  

Lata 15 01 06 

(odpady opakowaniowe) 

15 01 07 

(szkło) 

15 01 01 

(papier, tektura) 

RAZEM 

(odpady surowcowe) 

20 02 01 

(bio) 

2019 3 252,040 13,440 11,580 3 277,06 

 

41,960 

2020 4 221,960 33,936 12,047 4 267,94 101,940 

2021 4 523,300 100,610 14,318 4 638,23 168,620 

 

Na podstawie powyższej tabeli stwierdzić można, iż sukcesywnie przybywa odpadów 

gromadzonych w sposób selektywny. Z roku na rok coraz większy jest również udział odpadów 

biodegradowalnych. 

 Informacja o ilości odpadów komunalnych zebranych w tonach [Mg] przez Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 

Wykres nr 4. Ilość odpadów komunalnych zebranych w tonach [Mg] przez PSZOK. 

 

Łącznie w 2021r. odebrano 135,7165 Mg odpadów komunalnych, co stanowi 1,43% wszystkich 
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wytworzonych odpadów na terenie gminy Busko-Zdrój. W czołówce odpadów najczęściej 

i w największej ilości przyjmowanych przez punkt, są odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów, odpady wielkogabarytowe oraz odpady ulegające biodegradacji.  

Jak widać na poniższym wykresie z roku na rok ilość odpadów systematyczne rosła, co 

świadczyć może o rosnącej świadomości mieszkańców. Ponadto potwierdza się zasadność 

istnienia takiego miejsca, do którego można oddać prawie wszystkie odpady. 

 

Wykres nr 5. Ilość odpadów komunalnych zebranych przez PSZOK na przestrzeni kolejnych lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacja o ilości odpadów komunalnych zebranych od właścicieli 

nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy i właścicieli nieruchomości, których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

 

Wykres nr 6. Ilość odpadów komunalnych zebranych w tonach przez punkty zbierające odpady. 
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zebrały 453,2719 Mg odpadów komunalnych, co stanowi 4,78% wszystkich wytworzonych 

odpadów na terenie gminy Busko-Zdrój. 

5. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych  

do składowania. 

 

Zgodnie z brzmieniem art. 9e ust.1 pkt 2 u.c.p.g, oraz Planem gospodarki odpadami dla 

województwa świętokrzyskiego (WPGO), podmiot odbierający odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości był zobowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania oraz mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  

do instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane  

do użytkowania i posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów. 

Definicja tego typu instalacji została zawarta w art. 35 ust.6 ustawy o odpadach (t.j. Dz.U.2022 

poz. 699).  

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością 

regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, 

dla której prowadzony jest rejestr obejmujący przedsiębiorców mogących prowadzić taką 

działalność na terenie gminy Busko-Zdrój. W 2021 roku w przedmiotowym rejestrze figurowali 

następujący przedsiębiorcy: 

 

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Busku-Zdroju 

            ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój 

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk 

            Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno 

3. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 

            Rzędów 40, 28-142 Tuczępy 

4. San-Ta – EKO Sp. z o.o. 

             ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz 

5. „EKOM” Maciejczyk Sp. j. 

            ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny 

6. FCC Polska Sp. z o.o. 

            ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze 
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7. Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 

            ul. Barska 12, 30-307 Kraków 

8. FHU ECOMPLEX Przemysław Wierzbicki 

            ul. Skrzetlewska 4, 25-656 Kielce 

 

Spośród przedsiębiorców figurujących w rejestrze działalności regulowanej odbiór odpadów 

komunalnych w 2021 r. na terenie gminy Busko-Zdrój prowadziły trzy podmioty: Miejskie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku- Zdroju, Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk oraz „EKOM”  Maciejczyk Sp. J. 

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

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych. 

 

Koszty związane z obsługą systemu, w tym również koszty poniesione w związku 

z odbiorem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych według 

stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. kształtowały się następująco: 

 koszty wynikające z odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, łącznie  

z obsługą PSZOK: 5 892 761,05 zł 

 koszty obsługi systemu (wynagrodzenia pracowników obsługujących system, 

wynagrodzenie za inkaso, szkolenia, zakup materiałów biurowych, koszt programu  

do obsługi systemu, kampania informacyjno-edukacyjna, koszty przesyłek pocztowych 

 i inne): 287 205,79 zł 

7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych  

z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych 

pozostałości  z sortowania i pozostałości z mechaniczno - biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  

w 2021r 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa odpadów 

komunalnych  

przekazanych do 

składowania na 

składowisku 

odpadów 

zawierająca frakcje 

Masa odpadów 

komunalnych  

przekazanych do 

składowania na 

składowisku 

odpadów 

zawierająca frakcje 

Masa odpadów 

komunalnych  

nieprzekazanych 

do składowania na 

składowisku 

odpadów [Mg] 
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ulegajace 

biodegradacji[Mg] 

nieulegajace 

biodegradacji [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

0 0 3 384,647 

20 02 01 Odpady ulegające 

biodegradacji 

0 0 185,460 

 

 

19 12 12 

Inne odpady (w tym 

zmieszane substancje 

i przedmioty) z 

mechanicznej 

obróbki odpadów 

inne niż wymienione 

w 19 12  11 

 

0 

 

 

3 532,832 

 

0 

19 05 99 Inne niewymienione 

odpady 

656,42 

 

0 0 

19 05 03 Kompost 

nieodpowiadający 

wymaganiom 

(nienadający się do 

wykorzystania) 

472,071   

8. Potrzeby inwestycyjne oraz działania edukacyjno-ekologiczne związane 

 z gospodarką odpadami komunalnymi. 

Główną potrzebą inwestycyjną związaną z gospodarką odpadami była budowa instalacji do 

kompostowania odpadów ulegających biodegradacji oraz modernizacja Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. Działania związane z wykonaniem zadań uzależnione są od 

otrzymania dofinansowań. 

Podstawowym celem ulepszania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Busko-Zdrój jest edukacja. Skuteczna edukacja ekologiczna i gospodarka 

odpadami są dwoma, ściśle ze sobą powiązanymi zagadnieniami. Gmina Busko-Zdrój 

realizowała ten cel przede wszystkim przez przygotowanie społeczeństwa do świadomego i 

właściwego, zgodnego z prawem, postępowania z odpadami, zwiększając tym samym 

świadomość ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami Gmina ukierunkowała się na 

coroczne, cykliczne działania. 
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W 2021r. realizowane były następujące akcje edukacyjno- ekologiczne: 

 Konkurs ekologiczny dla szkół podstawowych pn. „Dbamy o klimat” III edycja. 

Głównym celem konkursu było rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań 

ograniczeniem niskiej emisji, właściwego gospodarowania odpadami, 

elektromobilnością, jak również wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 

człowieka. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska  

i innowacyjnych rozwiązań dotyczących przemieszczania się (mobilności), rozwijania 

odpowiedzialności za stan środowiska, rozwijanie wrażliwości ekologicznej  

i artystycznej. Ponadto rozwijanie myślenia prospektywnego i kształtowanie 

odpowiedzialności za stan środowiska i zasobów energetycznych w perspektywie 

kilkudziesięciu lat. 

 Akcja edukacyjna pn. „ODPADY SEGREGUJESZ CHOINKĘ 

OTRZYMUJESZ”.  Celem akcji było zwiększenie świadomości proekologicznej 

wśród mieszkańców Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na konieczność segregacji odpadów, dbanie o czyste powietrze oraz wynikających  

z tego korzyści. Promocja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK). Rozpropagowanie wśród mieszkańców świadomości o możliwości 

bezpłatnego oddawania odpadów do PSZOK, a tym samym niespalania tych odpadów 

w piecach oraz na wolnym powietrzu.  

Podjęto również działania mające na celu rozpropagowanie ulotek i plakatów wśród 

mieszkańców objętych gminnym systemem gospodarki odpadami, które dotyczyły poprawnej 

segregacji ze szczególnym uwzględnieniem odpadów wielkogabarytowych, elektryczno-

elektronicznych oraz remontowo-budowlanych. 

 

9. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy na odbiór 

odpadów komunalnych, w imieniu, których gmina powinna podjąć działania 

na rzecz zorganizowania takiego odbioru. 

 

W 2021 r. w stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy pozbywali się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz do właścicieli nieruchomości, którzy nie byli 

zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,  

a nie dopełnili obowiązku udokumentowania w formie umowy korzystania z powyższych 
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usług, były podejmowane kontrole przez Straż Miejską w zakresie zawarcia umów  

z upoważnionymi podmiotami  i realizacji tych umów. 

 

Wykres nr 7. Ilość oraz rodzaj podjętych działań wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnili 

obowiązków zawartych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

 

10. Powołanie Zespołu ds. kontroli gospodarki odpadami 

W 2021 roku w strukturze Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój powstał Zespół  

ds. kontroli prawidłowości działania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Zespół powołano dyspozycją Nr 3/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia  

28 stycznia 2021 r. Zespół, to grupa wyznaczonych osób przeprowadzająca kontrole 

przestrzegania i stosowania przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Busko-Zdrój 

przepisów i zasad dotyczących gminnego systemu gospodarki odpadami oraz inicjowanie  

we właściwym trybie środków prawnych w przypadku ustalenia nieprawidłowości w wyniku 

kontroli. 

Do zadań członków Zespołu wyznaczonych do prowadzenia kontroli należało: 

 Kontrolowanie właścicieli nieruchomości na terenie gminy w zakresie poprawności 

danych złożonych deklaracji. 

 Weryfikacja ilości zgłoszonych osób w deklaracjach w porównaniu do ilości osób 

zameldowanych. 

 Weryfikacja ilości oddawanych worków w porównaniu z ilością osób zgłoszonych 

w deklaracjach. 

 Kontrolowanie mieszkańców zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej w zakresie 

wywiązywania się z obowiązku poprawnej segregacji. 
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 Kontrola prawidłowości wywiązywania się podmiotu realizującego odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy z realizacji zawartej umowy 

w ww. zakresie. 

 Przekładanie przez zespół Burmistrzowi Miasta i Gminy sprawozdań  

z przeprowadzonych czynności. 

W ramach przeprowadzonych kontroli w 2021r. wykryto 22 przypadki niewywiązywania 

się właścicieli nieruchomości z obowiązku prowadzenia poprawnej segregacji odpadów 

komunalnych. W związku z powyższym zostały wszczęte postępowania w celu naliczenia 

podwyższonej opłaty za odpady komunalne i wydane decyzje administracyjne. 

Na bieżąco prowadzone były działania wyjaśniające wobec właścicieli, którzy nie złożyli 

wymaganej deklaracji. W ramach „uszczelniania” systemu w 2021 roku 354 właścicieli 

nieruchomości otrzymało wezwania do złożenia deklaracji bądź do złożenia wyjaśnień  

w sprawie już złożonej deklaracji. W wyniku tych działań 329 właścicieli nieruchomości 

złożyło deklarację bądź udzieliło w tym zakresie informacji wyjaśniających. Dodatkowo 

cyklicznie do właścicieli nieruchomości, na terenie, których odnotowano zameldowanie 

nowonarodzonego dziecka, kierowane były pisma celem ujęcia nowego mieszkańca w 

deklaracji. 
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