
 

  



 

1 
 

SPIS TREŚCI 

1. WPROWADZENIE ...................................................................................................................... 3 

2. OPIS SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA 
RADOMIA W 2017 R. ................................................................................................................ 5 

3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW 
ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-
BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH 
DO SKŁADOWANIA .................................................................................................................19 

4. DOCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z GMINNYM SYSTEMEM .................................................22 

5. LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA ...........................................................................................33 

6. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY,  O KTÓREJ 
MOWA W ART. 6 UST. 1, W IMIENIU KTÓRYCH GMINA POWINNA PODJĄĆ DZIAŁANIA, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 6-12 .............................................................................34 

7. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE RADOMIA  w 2017 R.
 ..................................................................................................................................................35 

8. ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH 
ODBIERANYCH Z TERENU GMINY ORAZ POWSTAJACYCH Z PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z 
MECHANICZNNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA. .............................................................................44 

9. WSKAŹNIKI ODZYSKU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA W 2017 R..........45 

10. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 
KOMUNALNYMI .......................................................................................................................49 

11. PODSUMOWANIE I  WNIOSKI .................................................................................................52 

12. WYKAZ TABEL.........................................................................................................................54 

13. WYKAZ WYKRESÓW ...............................................................................................................56 

  



 

2 
 

Słowniczek pojęć użytych w opracowaniu: 

 

Lp. Skrót Wyjaśnienie 

1. MBP 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych 

2. PSZOK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

3. RIPOK Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych 

4. Gminny System 
Gminny system zbiórki i transportu odpadów komunalnych z 
nieruchomości zamieszkałych 

5. SGOK 
System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta 
Radomia obejmujący nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. 

6. UCPG 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2017. poz. 1289) 

7. WPGO 
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-
2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 

8. ZUOK 
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych zarządzany przez 
PPUH „Radkom” Sp. z o.o. w Radomiu 
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1. WPROWADZENIE 

Na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. 2017 r., poz. 1289) od 1 lipca 2013 r. gmina odpowiedzialna jest  
za zorganizowanie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem 
i unieszkodliwianiem odebranych od mieszkańców odpadów komunalnych. 

Zgodnie z art. 9tb cytowanej wyżej  ustawy, prezydent miasta sporządza coroczną analizę 
stanu gospodarki odpadami komunalnymi, która zawiera: 

1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

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

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy. 
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 analizie wykorzystano m.in. następujące źródła: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
2.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
3. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 

z uwzględnieniem lat 2018-2023, przyjęty Uchwałą Nr 211/12 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 
2018-2023  z załącznikami. 

4. Uchwała Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 
2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. 

5. Uchwała Nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 
2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. 

6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2017 rok. 

7. Miesięczne zestawienia o ilości odbieranych i zagospodarowanych odpadów  
oraz kosztów Gminnego Systemu w okresie od 1.01.2017r. do 31.12.2017r. 

8. Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Radomia  
za lata 2013,  2014, 2015, 2016. 
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W ramach opracowania dokonano oceny sprawności funkcjonowania Gminnego 
Systemu, przeprowadzono jego analizę finansową obejmującą okres od 01.01.2017r. 
do 31.12.2017r.  
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2. OPIS SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY 
MIASTA RADOMIA W 2017 R. 

 
Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy są 
zobowiązane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. 

Zgodnie z art. 6c ust. 2 w/w ustawy rada gminy może postanowić, w drodze uchwały,  
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

W Radomiu nie została podjęta przez Radę Miejską uchwała o przejęciu do systemu gminnego 
nieruchomości niezamieszkałych i dlatego w 2017 r., podobnie jak w latach ubiegłych, odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli takich nieruchomości odbywał się na podstawie 
indywidualnych umów zawartych przez nich z przedsiębiorcami uprawnionymi do świadczenia 
usług w tym zakresie. 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych realizowany był przez Gminę Miasta Radomia na podstawie umów zawartych  
z przedsiębiorcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego. 

W 2017 r. uprawnionych do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości było 15 podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności 
Regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Radomia. Wykaz podmiotów zawiera 
tabela Nr 1. 

Tabela 1 Podmioty uprawnione do usługi odbioru odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Radomia w 2017 r. 

Lp. 
Nr 
rejestrowy 

Nazwa firmy Adres 

1. 2 Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 3 
26-600 Radom 

2. 3 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Usługowo-Handlowe INTERBUD Sp. 
z o.o. 

ul. Limanowskiego 154 
26-600 Radom 

3. 7 SUEZ Wschód Sp. z o.o. 
ul. Ciepłownicza 6 
20-479 Lublin 

4. 8 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Usługowo Handlowe „RADKOM”  
Sp. z o.o. 

ul. Witosa 76 
26-600 Radom 

5. 10 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych ATK-RECYKLING 

ul. Chorzowska 3 
26-600 Radom 

6. 12 „EKO-SAM” Sp. z o.o. 
ul. Aleja Kasztanowa 24 
Milejowice 
26-652 Zakrzew 
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Lp. 
Nr 
rejestrowy 

Nazwa firmy Adres 

7. 13 
Przedsiębiorstwo Handlowe „JODŁA” 
Skup – Sprzedaż Surowców 
Wtórnych i Artykułów Sroka Maria 

ul. Masztowa 6 
26-600 Radom 

8. 14 „EKOLA” Sp. z o.o. 
ul. Wjazdowa 4 lok.115 
26-600 Radom 

9. 17 MA-GA Maciej Gabryś 
ul. Jagiellońska 2 lok. 138 
26-600 Radom 

10. 20 REMONDIS Sp. z o.o. 

Siedziba główna: 
ul. Zawodzie 16 
02-981 Warszawa 
Oddział  
w Ostrowcu Świętokrzyskim 
ul. Gulińskiego 13A 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

11. 22 ENERIS Surowce S.A. 

Siedziba główna: 
ul. Zagnańska 232A 
25-563 Kielce 
Oddział w Tomaszowie 
Mazowieckim 
ul. Majowa 87/89 
97-200 Tomaszów Mazowiecki 

12. 25 Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Prezydenta RP Ignacego 
Mościckiego 43 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

13. 26 
Usługi Ekologiczne ‘’EKO-JAS’’ 
Krzysztof Janas 

Garno, 
ul. Kasztanowa 21 
26-625 Wolanów 

14. 27 
ATK Recykling Agnieszka 
Kucharczyk 

ul. Kalinowa 6 
26-600 Radom 
Adres do korespondencji: 
ul. Chorzowska 3 
26-600 Radom 

15. 31 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych EKO ESTETYKA 
Małecki Spółka Jawna 

ul. Starokrakowska 137 
26-600 Radom 

 
 

 

 

 

 



 

7 
 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Radomia odbywało  
się na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach oraz wydanych na jej podstawie aktów prawa miejscowego. Wykaz uchwał  
w zakresie gospodarowania odpadami zawiera tabela Nr 2. 

Tabela 2 System gospodarki odpadami komunalnymi w Radomiu – wykaz aktów 
prawa miejscowego obowiązujących w 2017 r.  

Lp. Nr i zakres Uchwał Rady Miejskiej w Radomiu Publikator 

1. Uchwała Nr 352/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  
29 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego z dnia 
07.09.2016 r. poz. 7846 

2. Uchwała Nr 353/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  
29 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta 
Radomia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego z dnia 
07.09.2016 r. poz. 7847 

3. Uchwała Nr 550/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  
30 października 2017 r. w sprawie podziału Gminy Miasta 
Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

Uchwała Nr 296/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  
18 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału Gminy Miasta 
Radomia na 5 sektorów wywozowych do obsługi 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego z dnia 
07.11.2017 r. poz. 9970 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego z dnia 
26.04.2016 r. poz. 4074 

4. Uchwała Nr 71/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
23.02.2015r. w sprawie metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka tej 
opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego z 2015 r. 
poz. 1787 

5. Uchwała Nr 354/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia  
29 sierpnia 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i 
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

Dziennik Urzędowy 
Województwa 
Mazowieckiego z dnia  
07.09.2016r. poz. 7848 

6. Uchwała Nr 72/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
23.02.2015r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właściciela nieruchomości. 

 

Dziennik Urzędowy 
Województwa  
Mazowieckiego z 2015 r. 
poz. 1788 
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Lp. Nr i zakres Uchwał Rady Miejskiej w Radomiu Publikator 

7. Uchwała Nr 463/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 
31 grudnia 2012r. w sprawie górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych  

Dziennik Urzędowy 
Województwa  
Mazowieckiego z 2013 r. 
poz. 612 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 UCPG, do obowiązków właścicieli nieruchomości w 2017 r. 
należało m. in. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 
komunalnych oraz ich utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.  
W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia określono 
zasady gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości. Odpady 
komunalne z terenu miasta odbierane były w postaci zmieszanej i selektywnej. Selektywna 
zbiórka odbywała się w podziale na następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło (butelki i słoiki); 

6) zmieszane odpady komunalne (mokre); 

7) odpady zielone; 

8) przeterminowane leki; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) zużyte opony; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

13) popiół i żużel; 

14) odpady niebezpieczne 

przy czym papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe mogły 
być gromadzone łącznie i odbierane jako odpady suche. 

Gromadzenie odpadów odbywało się w systemie pojemnikowym. W zabudowie jednorodzinnej 
dopuszczono możliwość gromadzenia odpadów suchych, zielonych i szkła w systemie 
workowym. Dopuszczono również kompostowanie odpadów zielonych na własne potrzeby.  

W zabudowie wielorodzinnej selektywna zbiórka opakowań szklanych częściowo prowadzona 
była w oparciu o pojemniki stanowiące własność Gminy Miasta Radomia. W 2017 r. gmina 
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dysponowała 481 pojemnikami typu „dzwon” o pojemności 1 500 litrów, rozmieszczonymi  
w zabudowie wielorodzinnej na terenie Radomia. Lokalizacje pojemników zostały uzgodnione 
z zarządcami nieruchomości wielorodzinnych i podane do publicznej wiadomości na stronie 
www.radom.pl w zakładce „gospodarka odpadami”.  

Odpady suche, szkło, odpady mokre, odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny), odpady zielone w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada oraz 
popiół i żużel w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia odbierane były bezpośrednio  
z nieruchomości w każdej ilości.  

Zbiórka przeterminowanych leków prowadzona była poprzez system oznakowanych 
pojemników ustawionych w 50 aptekach na terenie miasta. Wykaz aptek, w których 
umieszczono pojemniki podano do publicznej wiadomości na stronie www.radom.pl  
w zakładce „gospodarka odpadami”. 

W celu ułatwienia mieszkańcom Radomia pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, na terenie Gminy Miasta Radomia funkcjonował stały oraz 3 czasowe 
punkty odbioru tego rodzaju odpadów. Punkty te zorganizowano na podstawie porozumienia 
zawartego z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ElektroEko  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A,  Wykaz punktów zbierania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2017 r. zawiera tabela Nr 3. 

Tabela 3 Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego na terenie Radomia w 2017 r.  

Adresy punktów zbierania Godziny otwarcia 

Punkt stały 

działający przy Punkcie 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 

ul. Witosa 96 
26-600 Radom 
tel. 384-76-06 wew. 32 

Od poniedziałku do 
piątku  
w godz. 10.00 - 18.00 
oraz 
w soboty 
w godz. 9.00 - 18.00 

Czasowe punkty 
zbierania 

czynne w soboty 
z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy 

Parking przed siedzibą Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, u zbiegu 
ulic: Kilińskiego i Staszica 

Każda pierwsza sobota 
miesiąca  
w godz. 9:00 - 15:00 

Parking przed supermarketem 
Centrum Handlowe E'Leclerc, 
ul. Toruńska 1 

Każda druga sobota 
miesiąca  
w godz. 9:00 - 15:00 

Parking przy Uniwersytecie 
Technologiczno – Humanistycznym 
ul. Chrobrego 

Każda trzecia sobota 
miesiąca  
w godz. 9:00 - 15:00 

 

 

 

http://www.radom.pl/
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Odbiór dużego sprzętu możliwy był również wprost z nieruchomości, po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym do ElektroEko na numer ogólnopolskiej infolinii /22/ 22 333 00.  
Zgłoszenie było przekazywane i realizowane przez lokalnego operatora, którym na terenie 
Radomia było Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Radkom” Sp. z o.o. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 UCPG gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 
zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane 
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz budowlane  
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.  

W 2017 r. na terenie Gminy Miasta Radomia funkcjonował stały Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Witosa 96 czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 
18.00.  

W ramach ponoszonej na rzecz gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
mieszkańcy Radomia mieli możliwość oddawania do PSZOK nieograniczonej ilości selektywnie 
zebranych niżej wymienionych odpadów komunalnych:  

1) papieru i tektury; 

2) metali; 

3) tworzyw sztucznych; 

4) opakowań wielomateriałowych; 

5) szkła (butelki i słoiki); 

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

7) odpadów zielonych; 

8) popiołu i żużla 

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

10) przeterminowanych leków; 

11) zużytych opon; 

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

13) odpadów niebezpiecznych. 

Od  1 stycznia 2017 r. do 31.12.2017 r. odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
realizowany był  w 5 sektorach wywozowych przez niżej wymienione podmioty, na podstawie 
umów zawartych z nimi w dniach 12 i 13 lipca 2016 r.. 
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Tabela 4 Podmioty realizujące na zlecenie Gminy Miasta Radomia usługi odbioru  
i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Radomia w 2017 r.  

NR 
SEKTORA 

NAZWA FIRMY 
TERMINY REALIZACJI USŁUG PRZEZ 
POSZCZEGÓLNE PODMIOTY 

I SUEZ WSCHÓD Sp. z o.o. 
ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin 

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. 

II TONSMEIER WSCHÓD Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom  

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. 

III 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno 
Usługowo Handlowe  
„RADKOM” Sp.z o.o.  
ul. Witosa 76, 26-600 Radom 

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. 

IV TONSMEIER WSCHÓD Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom 

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. 

V SUEZ WSCHÓD Sp. z o.o.  
ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin 

01.01.2017 r. – 31.12.2017 r. 

Odebrane od mieszkańców Radomia odpady komunalne, zgodnie z zasadą bliskości  
i uwzględnieniem hierarchii sposobu postępowania z odpadami komunalnymi wyrażonych 
w art. 17 i art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kierowane były do Zakładu 
Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul. Witosa 76 w Radomiu.  

Instalacje tego zakładu dodatkowo zostały wskazane w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 jako 
Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), do których zgodnie  
z art. 9e UCPG bezwzględnie należy przekazywać odpady zmieszane i odpady ulegające 
biodegradacji z całego regionu radomskiego. 

Taka organizacja powoduje, że w procesach przetwarzania dostarczonego z całego regionu 
strumienia odpadów brak jest możliwości ustalenia faktycznych wskaźników odzysku 
w odniesieniu do odpadów pochodzących z Radomia. Przyjmowanie natomiast uśrednionych 
wskaźników dla instalacji, w sytuacji, gdy znaczna część podmiotów z poza Radomia 
dostarcza wyłącznie odpady zmieszane, może powodować zaniżanie wskaźników odzysku dla 
frakcji zbieranych selektywnie przez mieszkańców naszego miasta.  

Obsługa Gminnego Systemu prowadzona jest w systemie informatycznym „Odpady  
w Gminie” (OWG). Program ten posiada moduły umożliwiające  m.in. wprowadzanie danych  
ze złożonych przez mieszkańców deklaracji, generowanie na ich podstawie przypisów opłat, 
księgowanie opłat, moduł przekazywania danych o punktach gromadzenia odpadów dla firm 
odbierających odpady komunalne oraz moduł umożliwiający prowadzenie wymaganej prawem 
sprawozdawczości w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę.  

W 2017 r. w ramach systemu informatycznego „Odpady w Gminie” nadal funkcjonowały 
uruchomione w 2016 r. moduł komunikacji masowej SMS oraz aplikacja mobilna na telefony 
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komórkowe „Evenio”, która zawiera aktualne harmonogramy odbioru odpadów komunalnych  
z nieruchomości oraz zapewnia komunikację na linii urząd-mieszkaniec, mieszkaniec-urząd.  

Gmina Miasta Radomia realizując obowiązek wynikający  z art. 3 ust 2 pkt 8 UCPG 
systematycznie prowadzi  działania  informacyjne  i edukacyjne w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym selektywnej zbiórki odpadów. 

Działania informacyjno – edukacyjne zrealizowane w 2017r. przedstawiono  
w tabeli Nr 5.  

Tabela 5 Działania informacyjno – edukacyjne realizowane w 2017r.  

L.p. Nazwa 
zadania 

Termin 
realizacji 

Działania realizowane w 2017 r.  

1 Sprzątanie 
Świata 

Kwiecień 
październik 
2017 r. 
 
 

 
W akcji zorganizowanej  przez Straż Miejską z udziałem 
uczniów klas mundurowych XI Liceum Ogólnokształcącego z 
Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica zebrano 500 kg 
odpadów z okolic ścieżki edukacyjnej w Lesie Kapturskim. 
Odpady przekazano zakładowi utylizacji odpadów 
komunalnych PPUH RADKOM Sp. z o.o. 
 

2 
 
 

Zajęcia 
edukacyjne 
 

Kwiecień 
2017 r. – 
grudzień  
2017 r. 

 
Zajęcia edukacyjne przeprowadzono w 88 oddziałach  
przedszkolnych,  dla ok. 1700 dzieci w grupach wiekowych 4, 
5, 6-latków. Podczas zajęć przekazano informacje dot. 
prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.  
Zajęcia realizowano we współpracy z podmiotami 
świadczącymi na terenie gminy usługę odbioru odpadów 
komunalnych: PPUH RADKOM Sp. z o.o.,  
SUEZ Wschód Sp. z o.o., Tonsmeier Wschód Sp. z o.o.. 
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L.p. Nazwa 
zadania 

Termin 
realizacji 

Działania realizowane w 2017 r.  

3 Festyn 
ekologiczny 
„Radom 
Czyste 
Miasto” 

2 czerwca 
2017 r. 

Coroczny festyn 
ekologiczny „Radom 
Czyste Miasto” 
organizowany we 
współpracy z firmą 
PPUH „Radkom. 
Podczas festynu 
przeprowadzono 
min. akcje 
edukacyjne dot. 
gospodarowania odpadami komunalnymi: 

• Ekobazar, czyli „nie wyrzucaj, oddaj innym”. Stanowisko, 
dzięki któremu niepotrzebne przedmioty otrzymują „drugą 
szansę” i nowy dom. Uczestnicy festynu mogli bezpłatnie 
wziąć lub oddać dowolną rzecz (z wyjątkiem odzieży), która 
mogłaby się przydać komuś innemu. W zamian za 
udostępnienie przedmiotów na stanowisko Ekobazaru 
przekazywano sadzonki kwiatów i ziół do wyboru. 
• Majsterkowo, czyli „daj odpadom drugie życie” – warsztaty 
praktyczne dla dzieci, podczas których uczestnicy pod okiem 
specjalisty  mieli możliwość ponownego wykorzystania 
przedmiotów do zrealizowania projektu własnego pomysłu. 
Warsztaty zorganizowano we współpracy z Castorama Polska 
Sp. z o.o.  
• K-5 czyli zbiórka kluczy, kłódek, klamek, kasków  
i kamizelek odblaskowych. 
• Kwiatki za odpadki – każdy uczestnik festynu, który 
przekazał przedmioty na Ekobazar lub odpady w postaci 
makulatury, metalu (kłódek, kluczy, klamek),elementów 
odblaskowych, otrzymywał odpowiednią, określoną 
regulaminem ilość sadzonek kwiatów lub ziół do wyboru. 
• Promocja EVENIO (rollup, materiały informacyjne  
w postaci broszur) – Bezpłatna aplikacja mobilna zawierająca: 

- harmonogramy 
odbioru odpadów,  

- powiadomienia,  
- alarmy,  
- kontakt ze służbami 

miejskimi 
Podczas festynu zebrano 
następujące ilości odpadów:  
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L.p. Nazwa 
zadania 

Termin 
realizacji 

Działania realizowane w 2017 r.  

 

Nazwa odpadu/surowca Ilość  

Puszki aluminiowe 0,049 Mg 

Opakowania szklane 0,070 Mg 

Butelki plastikowe PET 0,031 Mg 

Zużyte baterie 0,406 Mg 

Zużyty sprzęt AGD/RTV 1,306 Mg 

Makulatura 1,04 Mg 

Złom 0,035 Mg 

4 „Wakacje z 
ekologią „ 

Lipiec-sierpień  
2017 r. 

 
W okresie wakacyjnym zorganizowane zostały „Półkolonie z 
ekologią” w których wzięło udział około 335 dzieci.    
 
Podczas trwających ok. 40 min zajęć dzieci i młodzież 
utrwaliły wiedzę z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami i 
właściwego sposobu segregowania odpadów. Zapoznały się 
ze zmianami wprowadzonymi ustawą, która weszła w życie 1 
lipca 2017 roku i dowiedziały się o obowiązkach uzyskania 
odpowiednich poziomów recyklingu przez Gminę. 

5 Akcja  
„4 pory roku 
w PSZOK-u” 

LATO 
 
17 – 21 lipca 
2017 r. 
 
24 – 28 lipca 
2017 r. 
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L.p. Nazwa 
zadania 

Termin 
realizacji 

Działania realizowane w 2017 r.  

JESIEŃ 
 
11 
października 
2017 r. 

Akcje promujące selektywną zbiórkę odpadów oraz 
zachęcające mieszkańców do korzystania z Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).  
 
Łącznie w trakcie akcji „4 pory roku na PSZOKU” zebrano – 
7,585 Mg makulatury. 

ZIMA 
 
6 grudnia 
2017 

6 Fanpage 
"Segreguj 
Śmieci"  
i strona 
www.radom.
pl 

Cały rok Aktualizowanie, prowadzenie fanpage'a o tematyce 
ekologicznej Aktualizacja strony www.radom.pl - zakładka 
Środowisko. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funpage Segreguj Śmieci to strona dotycząca ochrony 
środowiska, edukacji ekologicznej, segregowania, racjonalnej 
gospodarki odpadami, troski o zwierzęta, propagująca zdrowy 
tryb życia i funkcjonowanie człowieka w zgodzie z naturą. To 
także jeden ze sposobów informowania mieszkańców  
o nadchodzących akcjach i eventach  o charakterze 
ekologicznym. W 2017 r. zamieszczono 133 posty 
nawiązujące do bieżących wydarzeń o charakterze 
ekologicznym, znaczących dla ochrony środowiska. 

7 Infolinia dla 
mieszkańców  

Cały rok  Przez cały rok działała infolinia dla mieszkańców pod 
numerami tel. 36 20 900, 36 20 599, poprzez którą 
mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania uwag dotyczących 
SGOK 

8 Aplikacja  
„EVENIO” 

Cały rok Aplikacja mobilna „Evenio” udostępniona mieszkańcom  
w 2016 r.. Aplikacja zawiera aktualne harmonogramy odbioru 
odpadów z nieruchomości oraz umożliwia komunikację na linii 
urząd – mieszkaniec, mieszkaniec – urząd. 
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Zgodnie z art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prezydent sprawuje 
kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów tej ustawy.  
Mając powyższe na uwadze w 2017 roku przygotowano wykaz zadań kontrolnych oraz 
wydano upoważnienia dla pracowników przeprowadzających kontrole. Kontrole 
przeprowadzane były przez pracowników Referatu Kontroli i Nadzoru Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej  
w Radomiu zgodnie z zasadami określonymi w: 
- Zarządzeniu Nr 2187/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 05.05.2017 r. w sprawie 
wprowadzenia „Procedur kontroli w systemie gospodarki odpadami komunalnymi” 
 - Zarządzeniu Nr 2188/2017 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 05.05.2017 r. w sprawie 
ustalenia procedur kontrolnych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W 2017 roku przeprowadzono kontrole w zakresie: 
1) Spełniania przez przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych wymogów wynikających  
z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. 2013, 
poz.122) niezbędnych dla prowadzenia takiej działalności. W 2017 roku 
przeprowadzono kontrole 3 przedsiębiorców. Przeprowadzone kontrole w dwóch 
przypadkach wykazały, że podmioty nie przestrzegały wszystkich zapisów w/w 
Rozporządzenia Ministra Środowiska. W związku z tym jeden z podmiotów, decyzją 
Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21.12.2017 r., został wykreślony z Rejestru 
Działalności Regulowanej. W stosunku do drugiego z podmiotów prowadzone jest 
postepowanie administracyjne w sprawie wykreślenia podmiotu z Rejestru 
Działalności Regulowanej. 

2) Realizacji zleconych przez Gminę Miasta Radomia usług w zakresie odbierania, 
transportu i zagospodarowania odpadów. W 2017 roku: 
- przeprowadzono w terenie 3 637 kontroli punktów gromadzenia odpadów  

w zakresie jakości świadczonych przez firmy przewozowe usług (w 2014 r. 
skontrolowano 1 699 punktów gromadzenia odpadów, w 2015r. 2 392 punkty 
gromadzenia odpadów, a w 2016 r. 2 972 punkty gromadzenia odpadów); 

- korzystając ze stałego podglądu do systemu monitoringu opartego o system 
pozycjonowania satelitarnego GPS pojazdów odbierających odpady, codziennie  
sprawdzano czy i gdzie usługa jest aktualnie świadczona i czy jest ona realizowana 
zgodnie z przyjętymi harmonogramami odbioru odpadów; 

- korzystając ze stałego podglądu do systemu monitoringu opartego o system 
pozycjonowania satelitarnego GPS pojazdów odbierających odpady, codziennie 
sprawdzano czy odpady odebrane z nieruchomości zamieszkałych były 
transportowane do instalacji zagospodarowania odpadów komunalnych wskazanych 
w umowie; 

- dokonywano  weryfikacji zbiorczych zestawień ważeń przekazywanych przez  
instalację zagospodarowania odpadów w zakresie dostarczanych odpadów 
komunalnych i ilości oraz rodzaju odebranych odpadów wskazanych przez firmę 
wywozową. 

3) Przestrzegania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązków 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów oraz 
zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie  
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z wymaganiami określonymi w regulaminie - w 2017 roku przeprowadzono 159 
kontroli Punktów Gromadzenia Odpadów w tym zakresie. 

4) Realizacji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązku złożenia deklaracji 
oraz zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w złożonych deklaracjach  
- przeprowadzono 5 kontroli nieruchomości wielorodzinnych. 

5) Przestrzegania przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązków  
w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów oraz 
posiadania umów i rachunków za odbiór odpadów komunalnych. W 2017 r. 
przeprowadzono we wskazanym zakresie 357 kontroli u właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych. Wystawiono 38 mandatów karnych kredytowanych. 
Łączna suma kar pieniężnych nałożonych przez Straż Miejską na właścicieli 
nieruchomości objętych systemem odbioru odpadów wyniosła 5 300 zł. Straż Miejska 
skierowała również 5 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Radomiu.  
We wszystkich ujawnionych przez Straż Miejską przypadkach właściciele 
nieruchomości niezamieszkałych zawarli wymagane prawem umowy na odbiór 
odpadów  

Na dzień 31.12.2017 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych złożyli 24 409 deklaracji 
obejmujących 76 047 gospodarstw domowych, w tym 18 026 gospodarstw jednoosobowych. 
W 2017 r. właściciele nieruchomości zamieszkałych zgłosili 103 naruszenia dotyczące braku 
odbioru odpadów z nieruchomości zgodnie z harmonogramem. 97 zgłoszonych interwencji nie 
była zasadna i wynikała z braku wystawienia przez właścicieli nieruchomości odpadów 
w wyznaczonych terminach i porach (np. wystawienie pojemnika w godzinach 
popołudniowych) lub wystawienia innych odpadów niż odbierane w danym dniu. Ilość 
zgłoszonych w 2017 r. naruszeń była o 58% mniejsza w stosunku do roku 2016.  

Wykres 1  Ilość naruszeń zgłaszanych przez mieszkańców Radomia  
w latach 2014-2017 

 

 

1174

276
244

103

ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016 ROK 2017

Ilość naruszeń zgłaszanych przez mieszkańców Radomia 
w latach 

2014-2017
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W przypadku ujawnienia nieodebrania odpadów zgodnie z harmonogramem wykonawcy 
obciążani byli pieniężnymi karami umownymi naliczanymi za każdy dzień zwłoki w odbiorze 
odpadów. W 2017 r. ujawniono 6 naruszeń skutkujących naliczeniem pieniężnych kar 
umownych w łącznej wysokości 5 000 zł. 
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3. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, 
ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI 
Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 
z uwzględnieniem lat 2018-2023, miasto Radom wchodzi w skład regionu radomskiego,  
do którego należą również 62 gminy z powiatów: białobrzeskiego, grójeckiego, lipskiego, 
kozienickiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego i piaseczyńskiego. 

Zgodnie z art. 9e. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmioty odbierające 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości obowiązane są do przekazywania odebranych 
zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do Regionalnej Instalacji do 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017  
z uwzględnieniem lat 2018-2023 jako Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK) dla obsługi regionu radomskiego wskazany został Zakład Utylizacji 
Odpadów Komunalnych (ZUOK), zarządzany przez PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu, 
w skład którego wchodzą: 

1. Instalacja do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów (MBP). 
2. Składowisko odpadów komunalnych. 
3. Kompostownia odpadów zielonych. 

Ponadto, na terenie regionu radomskiego oprócz ZUOK, funkcjonuje składowisko odpadów 
powstających w procesie MBP i pozostałości z sortowania, tj. składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Warce, zarządzane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Warce, gm. Warka. 

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, zgodnie z art. 9l ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
odpady powinny zostać przekazane do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tego 
regionu. Dla regionu radomskiego funkcję tę pełnią:  

Tabela 6 Instalacje zastępcze na wypadek awarii 

Lp. 
Instalacja w regionie 

Instalacja do zastępczej obsługi 
na wypadek awarii 

1. Zakład Utylizacji Odpadów  
Komunalnych „RADKOM”  
Sp. z o.o. w Radomiu – Linia sortowania 
odpadów zmieszanych i selektywnie 
zebranych oraz linia kompostowania frakcji  
organicznej pochodzącej ze strumienia 
zmieszanych odpadów komunalnych  
oraz odpadów zielonych i  
biodegradowalnych zbieranych  
selektywnie, Radom, ul. Witosa 76 

SITA Radom Sp. z o.o. Instalacja do 
produkcji paliwa alternatywnego, 
Radom , ul. Energetyków 16 
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Lp. 
Instalacja w regionie 

Instalacja do zastępczej obsługi 
na wypadek awarii 

2. 

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 
„RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu -
Kompostownia odpadów zielonych, Radom, 
ul. Witosa 76 

PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, 
Kompostownia odpadów zielonych,  
Wola Ducka, gm. Wiązowna (z regionu 
warszawskiego) 
Miejski Zakład Oczyszczania w 
Pruszkowie - Mobilny komposter do 
kompostowania odpadów zielonych w 
Pruszkowie (z regionu warszawskiego)  

3. 
PPUH „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu-
Składowisko odpadów w m. Radom–
Wincentów, ul. Witosa 76 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 
Warce – Składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne w Warce, 
gm. Warka 

 
3.1 Możliwości przetwarzania odpadów zmieszanych odebranych z terenu Miasta 

Radomia  
 

W 2017 r. wszystkie odpady zmieszane z terenu Gminy Miasta Radomia w ilości  
47 264,920 Mg trafiły do instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania odpadów 
komunalnych (MBP) w ZUOK w Radomiu. 

Część mechaniczną instalacji stanowi sortownia odpadów zmieszanych i selektywnie 
zebranych, która przy trzyzmianowym systemie pracy osiąga wydajność ok.  170 tys. Mg/rok. 
W związku z tym, iż poza odpadami z Gminy Miasta Radomia ZUOK przyjmował odpady 
również z innych gmin regionu, Instalacja pracowała na poziomie zbliżonym do swojej 
przepustowości przy trzyzmianowym systemie pracy.  

Część biologiczną instalacji MBP stanowi linia kompostowania frakcji organicznej pochodzącej 
ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych 
i biodegradowalnych zbieranych selektywnie, o przepustowości 75 tys. Mg/rok, w tym dla 
odpadów zielonych 10 tys. Mg/rok.  
 
3.2 Możliwości przetwarzania odpadów zielonych odebranych i zebranych z terenu 

Miasta Radomia w 2017 r. 
 

Zebrane z terenu Gminy Miasta Radomia odpady zielone w ilości 6 798,570 Mg trafiły  
do Kompostowni odpadów zielonych w ZUOK w Radomiu. Moce przerobowe kompostowni 
wynoszą ok. 10 tys. Mg/rok odpadów i zaspakajają potrzeby w tym zakresie. 
 
3.2.1 Możliwości przetwarzania pozostałości z sortowania i pozostałości 

z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania z Miasta Radomia 

Uchwała Nr 138/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania ,,Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023’’, dla składowania 
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pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych wskazane zostało Składowisko Radom – Wincentów zarządzane przez 
PPUH „Radkom” Sp. z o.o. w Radomiu. 
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4. DOCHODY I KOSZTY ZWIĄZANE Z GMINNYM SYSTEMEM 

Zgodnie z art. 6 m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 
1289 z późn. zm.) właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do wnoszenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty określane są w składanych 
do Prezydenta Miasta Radomia deklaracjach lub w przypadku ich niezłożenia określane 
w wydanych przez Prezydenta Miasta Radomia decyzjach. Opłaty te stanowią, zgodnie z art. 
6r w/w ustawy dochód gminy.  

Zgodnie z art. 6r ust. 2 i 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1289 z późn. zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, które obejmują koszty: 

− odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych; 

− tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
− obsługi administracyjnej tego systemu; 
− edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 
− usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 

i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

Z podanych opłat gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub 
worki oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym. 

W zamian za pobraną opłatę gmina zapewnia pozbywanie się wszystkich odpadów 
komunalnych przy czym należy przez to rozumieć odbieranie ich z terenu nieruchomości, 
przyjmowanie w PSZOK lub w inny ustalony sposób. 

Zgodnie z z art. 6r ust. 1 UCPG środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 
mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 
 
4.1. Wpływy w ramach Gminnego Systemu w 2017 r.  

Uchwałą Nr 71/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłat  
na terenie Gminy Miasta Radomia przyjęta została metoda ustalenia opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, a opłaty 
zróżnicowane zostały w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, jaką to gospodarstwo 
zajmuje (lokale do 30,00m2; od 30,01m2 do 70,00 m2; powyżej 70,01m2), ilości osób 
tworzących gospodarstwo domowe (jednoosobowe; wieloosobowe) i rodzaju zabudowy 
(zabudowa jednorodzinna; zabudowa wielorodzinna). Wpływ na wysokość opłat miał również 
sposób gromadzenia odpadów  komunalnych na nieruchomości. Wyższe stawki opłat zostały 
ustanowione w przypadku, gdy odpady nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny. 
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Tabela 7 Stawki opłat obowiązujące w 2017r.  na terenie Gminy Miasta Radomia  
w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób  
 selektywny w zabudowie jednorodzinnej [zł/m-c] 

 

 
Tabela 8 Stawki opłat obowiązujące w 2017r.  na terenie Gminy Miasta Radomia  

w przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób  
 selektywny w zabudowie wielorodzinnej [zł/m-c] 

Powierzchnia lokalu 
mieszkalnego jaką zajmują 
gospodarstwa domowe 

Miesięczna stawka opłaty dla 
jednoosobowego 
gospodarstwa domowego 
w lokalach o określonej 
powierzchni 

Miesięczna stawka opłaty dla 
wieloosobowego 
gospodarstwa domowego 
w lokalach o określonej 
powierzchni 

do 30 m2 9 zł 16 zł 
od 30,01 m2 do 70,00 m2 11 zł 22 zł 
powyżej 70,01 m2 15 zł 30 zł 

 
Tabela 9 Stawki opłat obowiązujące w 2017r.  na terenie Gminy Miasta Radomia  

w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób  
 selektywny w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej[zł/m-c] 

Powierzchnia lokalu 
mieszkalnego jaką zajmuje 
gospodarstwo domowe 

Stawka opłaty dla gospodarstwa domowego 
jednoosobowego i wieloosobowego w lokalach o określonej 
powierzchni 

do 30 m2 24 zł 
od 30,01 m2 do 70,00 m2 40 zł 
powyżej 70,01 m2 50 zł 

Liczba gospodarstw domowych wykazanych w złożonych do Prezydenta Miasta Radomia 
deklaracjach oraz wydanych decyzjach administracyjnych w sprawie wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2017r. wyniosła 77 012, 
z czego 18 200 stanowiły jednoosobowe gospodarstwa domowe. Szczegółowe dane 
dotyczące gospodarstw domowych przedstawiono w tabelach poniżej. 

 
 
 
 
 

Powierzchnia  lokalu 
mieszkalnego jaką 
zajmują gospodarstwa 
domowe 

Miesięczna stawka opłaty 
dla jednoosobowego 
gospodarstwa domowego 
w lokalach o określonej 
powierzchni 

Miesięczna stawka opłaty 
dla wieloosobowego 
gospodarstwa domowego 
w lokalach o określonej 
powierzchni 

do 30 m2 9 zł 15 zł 
od 30,01 m2 do 70,00 m2 11 zł 25 zł 
powyżej 70,01 m2 15 zł 35 zł 
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Tabela 10 Liczba wieloosobowych gospodarstw domowych według powierzchni 
lokalu mieszkalnego, typu zabudowy oraz sposobu gromadzenia odpadów  

Powierzchnia 
Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna 

Ogółem Segregacja 
Brak 
segregacji 

Ogółem Segregacja 
Brak 
segregacji 

do 30 m2 647 463 184 4 924 4 167 757 

od 30,01 do 70,00 m2 5 685 4 609 1 076 48 722 46 700 2 022 

powyżej 70,01 m2 13 565 11 258 2 307 3 469 3 165 304 

Razem 19 897 16 330 3 567 57 115 54 032 3 083 

Tabela 11 Liczba jednoosobowych gospodarstw domowych według powierzchni 
lokalu mieszkalnego, typu zabudowy oraz sposobu gromadzenia odpadów 

Powierzchnia 
Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna 

Ogółem Segregacja 
Brak 
segregacji 

Ogółem Segregacja 
Brak 
segregacji 

do 30 m2 239 227 12 2 063  1 974 89 
od 30,01 m2 do 70,00 m2 1 295  1 253 42 12 755 12 534 221 
powyżej 70,01 m2  1 365  1 329 36 483 454 29 

Razem 2 899 2 809 90 15 301 14 962 339 

 
W 2017 r. 70 362 gospodarstw domowych deklarowało segregację odpadów, co stanowiło 
91,4 % gospodarstw domowych ogółem. 
 
Wykres 2 Struktura sposobu gromadzenia odpadów przez gospodarstwa domowe  

w Radomiu [%] 

 
 
W przypadku zabudowy jednorodzinnej, spośród  19 897 gospodarstw domowych 16 330 tj. 
82,1 % prowadziło selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. W zabudowie wielorodzinnej 
na 57 115 gospodarstw domowych, selektywną zbiórkę prowadziło 54 032, co stanowi 

91,4 %

8,6%

Gospodarstwa domowe deklarujące
gromadzenie odpadów w sposób
selektywny

Gospodarstwa domowe deklarujące
gromadzenie odpadów w sposób
nieselektywny
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94,6 % liczby gospodarstw domowych w zabudowie wielorodzinnej na terenie Miasta 
Radomia. 

Łączne wpływy z tytułu opłat dla okresu sprawozdawczego tj. od 01.01.2017r.  
do 31.12.2017r. wyniosły 21 193 780,13 zł. Kwotę pomniejszono o nadpłaty w wysokości 
166 665,08 zł, w związku z czym dochody  Gminnego Systemu w 2017 r. wyniosły 
21 027 115,05 zł. Przychody w ujęciu memoriałowym za 2017r. kształtowały się na poziomie 
21 029 152,00 zł. 

Zasada memoriałowa polega na ujęciu w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu 
finansowym ogółu operacji gospodarczych dotyczących danego okresu. W księgach 
rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i obciążające ją koszty 
dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich spłaty. 

Tabela 12 Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2016 -2017  

Lp. Wyszczególnienie 2016r. 2017r. 

1. 
Należne przychody z tytułu opłat na 
podstawie deklaracji i decyzji dla okresu 
sprawozdawczego 

21 581 085 zł 21 029 152,00 zł 

2. 
Należności nieuiszczone w okresie 
sprawozdawczym 

684 406 zł 2 036,95 zł 

3. 
Wpływy dla okresu sprawozdawczego, w 
tym uzyskane z działań windykacyjnych  

20 896 680 zł  21 027 115,05 zł 

4.  % realizacji wpływu 97% 99,99% 

W 2017r. wystawiono 4143 upomnienia na kwotę 824 075,93 zł oraz 2096 tytułów 
wykonawczych, na podstawie których wyegzekwowano kwotę 281 800,54 zł.  
W 2017 r. mieszkańcy zobowiązani do wnoszenia opłat ubiegali się o przyznanie ulg w postaci 
umorzenia lub rozłożenia na raty w stosunku do zobowiązań o łącznej wartości 81 336,42 zł. 
Po rozpoznaniu wniosków w w/w sprawach: 

− rozłożono na raty zaległości na łączną kwotę 17 111,80 zł (9 decyzji pozytywnych), 
− umorzono łącznie zaległości należności głównej na kwotę 8 276,90 zł (9 decyzji 

pozytywnych), 
− wydano 25 decyzji odmawiających umorzenia zaległości. 

 
4.2 Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w 2017 r. 

W okresie od stycznia do grudnia 2017r. koszty, które poniosła Gmina Miasta Radomia 
związane z Gminnym Systemem wyniosły 23 231 745 zł i zostały przedstawione w tabeli 
Nr 13 wg zasady memoriałowej. 

Tabela 13 Koszty związane z Gminnym Systemem w 2017r.  

L.p Rodzaj wydatku Kwota wydatku  

1. Odbiór i transport odpadów 9 085 169 zł 
2. Zagospodarowanie odpadów (RIPOK) 11 086 495 zł 
3. Utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 500 251 zł 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99gi_rachunkowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawozdanie_finansowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawozdanie_finansowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Operacja_gospodarcza
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L.p Rodzaj wydatku Kwota wydatku  

4. Koszty Zarządzania Systemem  2 493 597 zł 
5. Działania informacyjno - edukacyjne 22 443 zł 
6. Likwidacja „dzikich wysypisk” 7 259 zł 

7. 
Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opracowaniem 
wielowariantowej koncepcji dla inwestycji w zakresie budowy nowego PSZOK  

36 531 zł 

 Razem 23 231 745 zł 

 
Szczegółowe zestawienie kosztów Gminnego Systemu w 2017r.: 

4.2.1. Koszty odbioru i transportu odpadów 
 
Tabela 14 Koszty odbioru i transportu odpadów w podziale na sektory w 2017r.  

 
Koszty 

% udział w ogólnych 
kosztach odbioru 

Sektor I 1 544 643 zł 17% 

Sektor II 1 638 936 zł 18% 

Sektor III 2 008 415 zł 22% 

Sektor IV 2 149 258 zł 24% 

Sektor V 1 743 917 zł 19% 

RAZEM 9 085 169 zł 100 % 

 
Koszty odbioru odpadów w 2017 z nieruchomości zamieszkałych ponoszone były na 
podstawie faktur wystawianych przez firmy obsługujące dany sektor i obliczane jako iloczyn 
ilości dostarczonych do RIPOK odpadów wyrażonych w Mg i ceny za transport 1 Mg odpadów 
podanej w ofercie przedsiębiorcy i przyjętej do umowy, dla danej frakcji odpadów.   

W okresie od stycznia do grudnia 2017r. odbiór odpadów realizowany był  
na podstawie umów zawartych w 2016r. z terminem obowiązywania do 30 czerwca 2019r.  

W poniższym zestawieniu przedstawiono koszty odbioru i transportu 1 Mg poszczególnych 
frakcji odpadów, wg których rozliczano się z wykonawcami usług w poszczególnych sektorach 
w 2017 r..   
Tabela 15 Koszt odbioru i transportu 1 Mg odpadów w Sektorze I w 2017r.  

Rodzaj odpadu 

od 01.01.2017r. 
do 14.05.2017r. 

SUEZ Wschód  
Sp. z o.o. 

od 15.05.2017r. 
do 31.12.2017r. 

SUEZ Wschód 
Sp. z o.o. 

10 01 01  
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów  

406,71 zł 411,88 zł 

15 01 07 
Odpady szklane 

281,16 zł 284,98 zł 

20 01 99 
Inne odpady zbierane w sposób 
selektywny 

279,41 zł 283,59 zł 
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Rodzaj odpadu 

od 01.01.2017r. 
do 14.05.2017r. 

SUEZ Wschód  
Sp. z o.o. 

od 15.05.2017r. 
do 31.12.2017r. 

SUEZ Wschód 
Sp. z o.o. 

20 02 01 
Odpady zielone 

298,68 zł 302,03 zł 

20 03 01 
Zmieszane odpady komunalne 

100,47 zł 101,89 zł 

20 03 07 
Odpady wielkogabarytowe 

330,75 zł 334,69 zł 

 
Tabela 16 Koszt odbioru i transportu 1 Mg odpadów w Sektorze II w 2017r.  

Rodzaj odpadu 

od 01.01.2017r. 
do 31.12.2017r. 

Tonsmeier 
Sp. z o.o. 

10 01 01  
Żużle, popioły paleniskowe  
i pyły z kotłów  

162,00 zł 

15 01 07 
Odpady szklane 

162,00 zł 

20 01 32 
Przeterminowane leki 

162,00 zł 

20 01 99 
Inne odpady zbierane w sposób 
selektywny 

162,00 zł 

20 02 01 
Odpady zielone 

162,00 zł 

20 03 01 
Zmieszane odpady komunalne 

159,36 zł 

20 03 07 
Odpady wielkogabarytowe 

162,00 zł 

 
Tabela 17 Koszt odbioru i transportu 1 Mg odpadów w Sektorze III w 2017r.  

Rodzaj odpadu 

od 01.01.2017r. 
do 31.12.2017r. 
PPUH Radkom 

Sp. z o.o. 
10 01 01  
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów  

150,00 zł 

15 01 07 
Odpady szklane 

100,00 zł 

20 01 32 
Przeterminowane leki 

1 200,00 zł 

20 01 99 
Inne odpady zbierane w sposób 
selektywny 

270,00 zł 



 

28 
 

Rodzaj odpadu 

od 01.01.2017r. 
do 31.12.2017r. 
PPUH Radkom 

Sp. z o.o. 
20 02 01 
Odpady zielone 

180,00 zł 

20 03 01 
Zmieszane odpady komunalne 

153,00 zł 

20 03 07 
Odpady wielkogabarytowe 

300,00 zł 

 
Tabela 18 Koszt odbioru i transportu 1 Mg odpadów w Sektorze IV w 2017r.  

Rodzaj odpadu 
od 01.01.2017r. 
do 31.12.2017r. 

Tonsmeier Sp. z o.o. 
10 01 01  
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów  

216,00 zł 

15 01 07 
Odpady szklane 

216,00 zł 

20 01 32 
Przeterminowane leki 

216,00 zł 

20 01 99 
Inne odpady zbierane w sposób 
selektywny 

216,00 zł 

20 02 01 
Odpady zielone 

216,00 zł 

20 03 01 
Zmieszane odpady komunalne 

141,48 zł 

20 03 07 
Odpady wielkogabarytowe 

216,00 zł 

 
Tabela 19 Koszt odbioru i transportu 1 Mg odpadów w Sektorze V w 2017r.  

Rodzaj odpadu 

od 01.01.2017r. 
do 14.05.2017r. 

SUEZ Wschód 
Sp. z o.o. 

od 15.05.2017r. 
do 31.12.2017r. 

SUEZ Wschód 
Sp. z o.o. 

10 01 01  
Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów  

171,34 zł 174,12 zł 

15 01 07 
Odpady szklane 

231,49 zł 234,45 zł 

20 01 32 
Przeterminowane leki 

4 013,12 zł 4 069,43 zł 

20 01 99 
Inne odpady zbierane w sposób 
selektywny 

309,65 zł 314,37 zł 
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Rodzaj odpadu 

od 01.01.2017r. 
do 14.05.2017r. 

SUEZ Wschód 
Sp. z o.o. 

od 15.05.2017r. 
do 31.12.2017r. 

SUEZ Wschód 
Sp. z o.o. 

20 02 01 
Odpady zielone 

195,07 zł 198,28 zł 

20 03 01 
Zmieszane odpady komunalne 

108,22 zł 109,65 zł 

20 03 07 
Odpady wielkogabarytowe 

252,54 zł 256,17 zł 

Wzrost kosztów odbioru w sektorze I i V (usługa realizowana przez SUEZ Wschód Sp. z o.o.) 
wynika, że zmiany cen jednostkowych za odbiór poszczególnych frakcji odpadów w związku z 
ustawową zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę przyjętą nowelizacją ustawy z dnia 
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę (Dz.U. z 2002r. Nr 200 poz. 
1679 z późn. zm.).  

W 2017r. po uwzględnieniu ilości odebranych odpadów komunalnych koszty te wzrosły dla 
Sektora I o 13 113,09 zł i dla Sektora V o 17 026,79 zł w porównaniu do cen obowiązujących 
przed zwiększeniem stawek dla wykonanych usług. 

 
4.2.2. Koszty zagospodarowania odpadów 

Odpady odebrane przez gminę z nieruchomości zamieszkałych, zostały zagospodarowane 
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Radomiu, na podstawie umów 
zawartych z zarządzającym Zakładem - Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo 
Handlowym  „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Witosa 76. 
Koszt zagospodarowania odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych w 5-ciu 
Sektorach wyniósł 11 086 495 zł. 
 

4.2.3. Koszty związane z utrzymaniem Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

 
Koszty związane z utrzymaniem PSZOK obejmują:  

• wynagrodzenie ryczałtowe za prowadzenie punktu 
• koszty transportu zebranych odpadów komunalnych z PSZOK do instalacji 

zagospodarowania odpadów 
• koszty zagospodarowania zebranych w punkcie  odpadów komunalnych. 
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Koszty utrzymania PSZOK w 2017r. przedstawiono w tabeli Nr 20. 
Tabela 20 Koszty utrzymania PSZOK w 2017r. 

 Koszty 

Koszty wynagrodzenia ryczałtowego za prowadzenie PSZOK 170 475 zł 

Koszty  transportu zebranych odpadów z PSZOK do instalacji 
zagospodarowania odpadów 

108 184 zł 

Koszty zagospodarowania odpadów zebranych w PSZOK 221 592 zł 

Razem 500 251 zł 

 
4.2.4. Koszty zarządzania Gminnym Systemem  
 

Główną składową kosztów związanych z zarządzaniem Gminnym Systemem stanowią koszty 
obsługi administracyjnej. W 2017r. realizowana ona była przez 70 pracowników Urzędu 
Miejskiego w Radomiu, co odpowiadało wymiarowi 32,7 etatu oraz 10 pracowników Straży 
Miejskiej w Radomiu.  

Do kosztów zarządzania systemem zaliczono również koszty szkoleń pracowników, koszty  
mycia należących do gminy pojemników do gromadzenia szkła typu „dzwon” oraz  koszty 
utrzymania pomieszczeń biurowych, połączeń telefonicznych, programu informatycznego, 
ryczałtów na paliwo, zakupu materiałów biurowych, przesyłek pocztowych, prowizji bankowej, 
koszty egzekucji, które zostały wykazane w pozycji pozostałe. 

Tabela 21 Koszty zarządzania Gminnym Systemem  

 Koszty 

Koszty osobowe – Urząd Miejski 1 821 506 zł 
Koszty osobowe – Straż Miejska  506 832 zł 
Szkolenia pracowników 4 150 zł 
Usługa mycia pojemników do gromadzenia szkła typu „dzwon” 32 256 zł 
Pozostałe 128 853 zł 
RAZEM 2 493 597 zł 
 

4.2.5 Koszty działań informacyjno-edukacyjnych Gminy Miasta Radomia 
 

Gmina Miasta Radomia realizując obowiązek wynikający  z art. 3 ust 2 pkt 8 UCPG 
systematycznie prowadzi  działania  informacyjne  i edukacyjne w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym selektywnej zbiórki odpadów. 
W 2017r. na powyższe cele wydatkowano 22 443 zł.   

 
4.2.6 Koszty likwidacji tzw. „dzikich wysypisk” 
W 2017r. zlikwidowano 3 tzw. „dzikie wysypiska”. Koszty poniesione z tego tytułu wyniosły  
7 259 zł.  
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4.2.7 Koszty opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego 
 
W 2017 r. mając na uwadze poprawę  efektywności gospodarowania odpadami komunalnymi 
podjęto działania w celu utworzenia na terenie południowej części miasta drugiego stałego 
punktu selektywnego gromadzenia odpadów. W ramach tego zadania w 2017 r. opracowano 
koncepcję oraz Program Funkcjonalno Użytkowy dla budowy nowego PSZOK i na ten cel 
wydatkowano 36 531 zł. 
 
Zestawienie dochodów i kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie Gminy Miasta Radomia w 2017r. 
 
Wykres 3  Zestawienie kosztów Gminnego Systemu w 2017r. 

 
 
Tabela 22  Koszty Gminnego Systemu w 2017 r. w układzie rodzajowym 

Dział Rozdział § Nazwa paragrafu 
Wysokość 
kosztów 

900 
 

90002 
 

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 437 zł 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 853 299 zł 
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 135 059 zł 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 307 763 zł 
4120 Składki na Fundusz Pracy 36 558 zł 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 708 zł 
4260 Zakup energii 25 045 zł 
4280 Zakup usług zdrowotnych 583 zł 
4300 Zakup usług pozostałych 20 832 274 zł 
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 760 zł 
4410 Podróże  służbowe krajowe 7 056 zł 

39,1%

47,8%

2,1%

10,7%
0,15% 0,1%

0,05% Koszty odbioru i transportu
odpadów z nieruchomości
zamieszkałych
Koszty zagospodarowania
odpadów z nieruchomości
zamieszkałych
Koszty funkcjonowania PSZOK

Koszty zarządzania systemem

Koszty organizacji nowego
PSZOK

Koszty działań informacyjno-
edukacyjnych

Koszty likwidacji "dzikich
wysypisk"



 

32 
 

Dział Rozdział § Nazwa paragrafu 
Wysokość 
kosztów 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 053 zł 

4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

4 150 zł 

Razem 23 231 745 zł 

 
Tabela 23 Zestawienie dochodów i kosztów Gminnego Systemu w 2017r. 

Dochody zrealizowane 
(wpłacone przez 
mieszkańców) 

Rodzaj wydatku Wydatki 

21 027 115,05 zł 

Odbiór i transport odpadów 9 085 169 zł 
Zagospodarowanie odpadów (RIPOK) 11 086 495 zł 
Utrzymanie Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) 

500 251 zł 

Koszty Zarządzania Systemem  2 493 597 zł 
Działania informacyjno - edukacyjne 22 443 zł 
Likwidacja „dzikich wysypisk” 7 259 zł 
Opracowanie programu funkcjonalno-
użytkowego budowy PSZOK  

36 531 zł 

21 027 115,05 zł  23 231 745 zł 

 
Tabela 24 Wynik Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie 

Gminy Miasta Radomia w latach 2013 - 2017 

Lp. ROK 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Stan na początek roku 0 1 789 300 6 662 700 7 574 849 5 340 304 

2 Dochody  12 287 900 23 388 500 21 375 620 20 896 680 21 027 115 

3 Wydatki 10 498 600 18 515 100 20 463 471 23 131 225 23 231 745 

4 

Stan środków na 
koniec roku 
 (1+2-3) kwota 
przenoszona jako stan na 
początek roku następnego 

1 789 300 6 662 700 7 574 849 5 340 304 3 135 674 

Nadwyżka / niedobór środków 
w danym roku 

1 789 300 4 873 400 912 149 - 2 234 545 - 2 204 630 

 
W tabeli Nr 24 przedstawiono wynik systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 
2013-2017, tj. od momentu przejęcia przez Gminę Miasta Radomia obowiązków w tym 
zakresie. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stanowiskiem Krajowej Rady Regionalnych Izb 
Obrachunkowych z dnia 10 czerwca 2014r., w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów 
nad kosztami funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, gminy nie mogą 
zarabiać ani nie mogą przekazać dochodów z opłat na inne cele niż związane 
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Nadwyżki dochodów z opłat za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi winny być rozliczane w okresach przyszłych, a w przypadku 
wystąpienia trwałej nadwyżki należy przeprowadzić kalkulację kosztów i zaproponować nowe 
stawki na poziomie zapewniającym zrównoważenie dochodów z wydatkami. 

Mając na uwadze powyższe w związku z powstałymi za lata 2013-2014r. nadwyżkami, 
w 2015 roku dokonano zmniejszenia stawek opłat o ok. 10%. Od tego też roku obserwuje się 
coroczne zmniejszanie wartości powstałych nadwyżek, a od 2016 r. gmina dofinansowuje 
z dochodów własnych system dla pełnej realizacji zadania w danym roku.  
 

5. LICZBA MIESZKAŃCÓW MIASTA 

Na potrzeby niniejszej analizy określono ilość mieszkańców Radomia w oparciu  
o dostępne dane o ilości osób zameldowanych pochodzące z Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Tabela 25 Liczba mieszkańców Radomia w latach 2012-2017 

Stan na dzień Liczba mieszkańców Radomia 

31.12.2012 r. 215 149 

31.12.2013 r. 213 150 

31.12.2014 r. 210 860 

31.12.2015 r. 208 788 

31.12.2016 r. 206 351 

31.12.2017 r. 203 950 

 

Wykres 4 Liczba mieszkańców Radomia w latach 2012-2017 
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6. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE ZAWARLI UMOWY,  
O KTÓREJ MOWA W ART. 6 UST. 1, W IMIENIU KTÓRYCH GMINA POWINNA 
PODJĄĆ DZIAŁANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 6-12 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele 
nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do zawarcia 
umowy z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej w tym zakresie. W myśl art. 6 ust. 6 UCPG, 
gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych w przypadku 
właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1. 

W 2017 r. nie wystąpiły przypadki zorganizowania przez Gminę odbioru odpadów 
komunalnych z nieruchomości, których właściciele nie zawarli umowy na odbiór odpadów 
komunalnych.  
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7. ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE RADOMIA  
w 2017R. 

Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Radomia w 2017r. 
została określona na podstawie: 

1. Sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, 

2. Informacji uzyskanych od wytwórców odpadów komunalnych, którzy nie są 
zobowiązani do składania sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości.  

3. Danych uzyskanych ze skupów surowców wtórnych oraz punktów skupu złomu. 
4. Danych uzyskanych od prowadzących akcje zbiórki makulatury organizowanych przez 

szkoły oraz parafie na terenie miasta Radomia.  

Do celów sprawozdawczych dla Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska, z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w 2017r. z terenu Gminy Miasta Radomia w części sprawozdania „Informacja 
o poszczególnych rodzajach odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” 
uwzględniono tylko i wyłącznie dane pochodzące ze sprawozdań podmiotów odbierających 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.  

Dane o ilościach surowców wtórnych oraz złomu przekazane przez prowadzących akcje 
zbiórki makulatury oraz skupy działające na terenie Gminy Miasta Radomia zostały 
uwzględnione w przedmiotowym sprawozdaniu przy wyliczaniu poziomów recyklingu dla 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  
Natomiast pozostałe dane uzyskane od wytwórców odpadów zostały ujęte w informacjach 
dodatkowych. 

W 2017r. na terenie Gminy Miasta Radomia wytworzono łącznie 79 341,672 Mg w tym: 
• 55 390,492 Mg odpadów odebranych z nieruchomości objętych Gminnym 

Systemem, 
• 16 768,846 Mg odpadów odebranych z nieruchomości niezamieszkałych, 
• 3 504,956 Mg odpadów zebranych w PSZOK, 
• 1 197,120 Mg odpadów odebranych przez wytwórców odpadów, 
• 2 480,258 Mg odpadów zebranych podczas akcji zbiórki makulatury oraz 

zebranych w skupach surowców wtórnych, 

Ogólną ilość i strukturę odpadów komunalnych odebranych z terenu Radomia w 2017r.  
przedstawiono w poniższych tabelach. 
Tabela 26 Ilość odpadów komunalnych odebrana z terenu Gminy Miasta Radomia  

w poszczególnych latach [Mg] 
 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r.  

Ogółem 
w tym: 

63 635,212 68 213,200 68 910,158 73 166,612 72 159,338 

Nieruchomości 
zamieszkałe 

19 056,501 49 773,2 51 055,958 55 525,859 55 390,492 

Nieruchomości 
niezamieszkałe 

44 578,711 18 440,0 17 854,200 17 640,753 16 768,846 
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Tabela Nr 27 przedstawia ilości odebranych z terenu Gminy Miasta Radomia odpadów 
komunalnych w latach 2016 – 2017. Pozycja „ilość odpadów w 2017r.” w tabeli Nr 27 stanowi 
sumę ilości odpadów za 2017r. przedstawionych w tabelach Nr 28 oraz 29. 
 

Tabela 27  Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Radomia 
w latach 2016 – 2017, na podstawie  sprawozdań podmiotów 
odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz podmiotu prowadzącego Punkt 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu 
Razem 

Ilość odpadów 
2016r. /w Mg/ 

Razem 
Ilość odpadów 
2017r. /w Mg/ 

1 10 01 01 żużle i popioły 2 472,030 2 394,210 
2 15 01 01 opakowania z papieru i tektury 851,360 1 102,868 

3 15 01 02 
opakowania z tworzyw 
sztucznych 

208,861 155,623 

4 15 01 03 opakowania z drewna 8,820 - 

5 15 01 04 opakowania z metali 0,463 0,288 

6 15 01 05 opakowania wielomateriałowe - 11,030 

7 15 01 06 
zmieszane odpady 
opakowaniowe 

466,480 370,100 

8 15 01 07 opakowania ze szkła 1 530,721 1 500,570 
9 16 01 03 zużyte opony 16,950 37,810 

10 16 02 14 
zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 

0,035 0,015 

11 16 02 16 
elementy usunięte z zużytych 
urządzeń 

0,060 
- 

12 17 01 01 
odpady z betonu oraz gruz 
betonowy 

4,120 30,100 

13 17 01 02 gruz ceglany 27,200 - 

14 17 01 07 
zmieszane odpady z betonu, 
gruzu … 

2 508,435 3 218,620 

15 17 03 80 odpadowa papa 13,160 - 
16 17 06 04 materiały izolacyjne 100,160 7,160 

17 17 09 04 
zmieszane odpady z budowy, 
remontów 

126,021 272,340 

18 20 01 01 papier i tektura 118,789 141,924 
19 20 01 02 szkło 6,420 2,890 
20 20 01 10 odzież 2,000 7,960 
21 20 01 11 tekstylia 4,265 - 
22 20 01 21* lampy fluorescencyjne 0,010 0,097 
23 20 01 23* urządzenia zawierające freon 26,127 9,546 
24 20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie 2,76 2,185 
25 20 01 32 leki 3,714 3,721 
26 20 01 33* baterie i akumulatory 0,003 - 
27 20 01 34 baterie i akumulatory 3,964 2,988 
28 20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne  44,391 65,333 
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Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu 
Razem 

Ilość odpadów 
2016r. /w Mg/ 

Razem 
Ilość odpadów 
2017r. /w Mg/ 

i elektroniczne 

29 20 01 36 
zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne inne niż 200135 

34,126 
34,981 

30 20 01 39 tworzywa sztuczne 11,53 22,790 
31 20 01 40 metale 7,69 9,345 

32 20 01 99 
inne niewymienione frakcje 
zbierane selektywnie (odpady 
„suche”) 

9 837,280 
 

10 723,610 

33 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 6 314,380 6 250,390 
34 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie - 8,800 

35 20 03 01 
niesegregowane odpady 
komunalne 

48 785,920 46 785,210 

36 20 03 02 odpady z targowisk 877,880 621,940 

37 20 03 03 
odpady z czyszczenia ulic i 
placów 

155,200 58,160 

38 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 1 455,885 1 811,690 

Razem 76 027,210 75 664,294 
 
Tabela 28  Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Radomia  

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2017r., na 
podstawie  sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości (bez odpadów odebranych w PSZOK) 

Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu 

Ilość odpadów 
z nieruchomości 
zamieszkałych 
/w Mg/ 

Ilość odpadów  
z nieruchomości 
niezamieszkałych 
/w Mg/ 

1 10 01 01 żużle i popioły 2 372,280 17,020 

2 15 01 01 opakowania z papieru i tektury - 1 102,868 

3 15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych - 151,783 

4 15 01 04 opakowania z metali - 0,288 
5 15 01 05  opakowania wielomateriałowe - 11,030 
6 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe - 370,100 
7 15 01 07 opakowania ze szkła 1 417,520 72,900 
8 16 01 03 zużyte opony - - 

9 16 02 14 
zużyte urządzenia inne niż 
wymienione w 16 02 09 

- 0,015 

10 17 01 01 odpady z betonu oraz gruz betonowy - 30,100 
11 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu … - 216,220 
12 17 06 04 materiały izolacyjne - 7,160 

13 17 09 04 
zmieszane odpady z budowy, 
remontów 

- 272,340 

14 20 01 01 papier i tektura - 126,244 
15 20 01 02 szkło - 2,890 
16 20 01 10 odzież - 7,960 
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Lp. Kod odpadu Nazwa odpadu 

Ilość odpadów 
z nieruchomości 
zamieszkałych 
/w Mg/ 

Ilość odpadów  
z nieruchomości 
niezamieszkałych 
/w Mg/ 

17 20 01 23* urządzenia zawierające freon - 8,137 
18 20 01 32 leki 3,692 - 
19 20 01 34 baterie i akumulatory - 2,988 

20 20 01 35* 
zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne 

- 50,951 

21 20 01 36 
zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne inne niż 20 01 35 

- 27,697 

22 20 01 39 tworzywa sztuczne - 22,790 
23 20 01 40 metale - 0,185 

24 20 01 99 
inne niewymienione frakcje zbierane 
selektywnie (odpady „suche”) 

9 406,800 1 316,810 

25 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 5 911,180 191,630 
26 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie - 8,800 
27 20 03 01 niesegregowane odpady komunalne 34 763,400 12 021,810 
28 20 03 02 odpady z targowisk - 621,940 
29 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów - 58,160 
30 20 03 07 odpady wielkogabarytowe 1 515,620 48,030 

Razem 55 390,492 16 768,846 
 
Wykres 5 Odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Miasta Radomia  

w podziale na  nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe w 2017r. 
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Tabela 29 Ilość odpadów odebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w latach 2016 i 2017 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Razem 

Ilość odpadów 
2016r. /w Mg/ 

Razem 
Ilość odpadów 
2017r. /w Mg/ 

10 01 01 popiół i żużel 2,920 4,910 

15 01 02 
opakowania z tworzyw 
sztucznych 

13,065 3,840 

15 01 07 opakowania ze szkła 9,365 10,150 

16 01 03 zużyte opony 16,950 37,810 

17 01 07 
zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego 

2 356,735 3 002,400 

20 01 01 papier i tektura 10,21 15,680 

20 01 11 tekstylia 4,265 - 

20 01 19* środki ochrony roślin - - 

20 01 21* lampy fluorescencyjne 0,010 0,097 

20 01 23* urządzenia zawierające freony 4,198 1,409 

20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie 2,760 2,185 

20 01 32 przeterminowane lekarstwa 0,005 0,029 

20 01 33* baterie i akumulatory 0,003 - 

20 01 35* 
zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 

7,485 14,382 

20 01 36 
zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 

5,912 7,284 

20 01 40 metale 7,490 9,160 

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 191,060 147,580 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 228,165 248,040 

Razem 2 860,598 3 504,956 
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Wykres 6 Ilość  i struktura odpadów komunalnych odebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i 
zagospodarowanych w 2017r. 
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Tabela 30  Ilości odpadów komunalnych zebrane na terenie Gminy Miasta Radomia 
w 2017r. przez wytwórców odpadów 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Razem 

Ilość odpadów 
2017r. /w Mg/ 

17 01 01  odpady z betonu oraz gruz betonowy 11,500 

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu … 6,860 
17 04 05 żelazo i stal 2,430 
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji 695,760 
20 03 01 niesegregowane odpady komunalne 479,71 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 0,860 

Razem 1 197,120 

 
Tabela 31  Odpady komunalne poddane recyklingowi, które zostały zebrane 

w skupach surowców wtórnych oraz skupach złomu oraz podczas akcji 
zbiórki makulatury organizowanych przez szkoły oraz parafie na terenie  
Miasta Radomia w 2017r. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
Razem 

Ilość odpadów 
2017r. /w Mg/ 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury 232,550 

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 23,040 
15 01 04 opakowania z metali 16,750 
19 12 01 papier i tektura 935,160 
17 04 01 miedź, brąz, mosiądz 16,250 

17 04 02 aluminium 37,210 

17 04 03 ołów 0,300 

17 04 04 cynk 0,170 

17 04 05 żelazo i stal 1 218,828 

Razem 2 480,258 
 

 



 

41 
 

W 2017r. z nieruchomości zamieszkałych odebrano następujące ilości odpadów. 

Tabela 32 Ilość i struktura odpadów odebranych w 2017r. z terenu nieruchomości zamieszkałych Gminy Miasta Radomia w podziale 
na sektory 

Lp. Rodzaj odpadu 
Kod 

odpadu 
SEKTOR I SEKTOR II SEKTOR III SEKTOR IV SEKTOR V SUMA 

%  
udziału 

1. Żużle i popioły paleniskowe 10 01 01 41,040 611,580 586,580 434,460 698,620 2 372,280 4% 

2. Opakowania ze szkła 15 01 07 178,260 304,800 314,980 318,020 301,460 1 417,520 2% 

3. Przeterminowane lekarstwa 20 01 32 1,121 0,497 0,469 0,980 0,625 3,692 0,007% 

4. 
Inne odpady zbierane w sposób 
selektywny 

20 01 99 1 470,440 1 807,920 2 237,980 2 403,240 1 487,220 9 406,800 17% 

5. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 355,600 1 253,180 1 520,600 1 187,960 1 593,840 5 911,180 11% 

6. 
Niesegregowane odpady 
komunalne 

20 03 01 8 509,460 6 011,820 5 971,520 8 014,240 6 256,360 34 763,400 63% 

7. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 269,600 225,060 322,540 356,280 342,140 1 515,620 3% 

8. Razem 10 825,521 10 214,857 10 954,669 12 715,180 10 680,265 55 390,492 100% 

9. Udział % odebranych odpadów 100% 20% 18% 20% 23% 19% 
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Procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów w ogólnym strumieniu odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych w danym 
sektorze wywozowym przedstawia tabela Nr 33.  
Tabela 33 Procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów w ogólnym strumieniu odpadów w podziale na sektory w 2017r. 

Sektor 
Cały 

strumień 

Żużle i 
popioły 

paleniskowe 

Opakowania 
ze szkła 

Przeterminowane 
lekarstwa 

Inne 
odpady 

zbierane w 
sposób 

selektywny 

Odpady 
ulegające 

biodegradacji 

Niesegregowane 
odpady 

komunalne 

Odpady 
wielkogabarytowe 

I 
10 825,521 41,040 178,260 1,121 1 470,440 355,600 8 509,460 269,600 

100% 0,4% 1,6% 0,01% 13,6% 3,3% 78,6% 2,5% 

II 
10 214,857 611,580 304,800 0,497 1 807,920 1 253,180 6 011,820 225,060 

100% 6,0% 3,0% 0,005% 17,7% 12,3% 58,8% 2,2% 

III 
10 954,669 586,580 314,980 0,469 2 237,980 1 520,600 5 971,520 322,540 

100% 5,4% 2,9% 0,004% 20,4% 13,9% 54,5% 2,9% 

IV 
12 715,180 434,460 318,020 0,980 2 403,240 1 187,960 8 014,240 356,280 

100% 3,4% 2,6% 0,008% 18,9% 9,3% 63,0% 2,8% 

V 
10 680,265 698,620 301,460 0,625 1 487,220 1 593,840 6 256,360 342,140 

100% 6,6% 2,8% 0,006% 13,9% 14,9% 58,6% 3,2% 

Suma 55 390,492        
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Wykres 7  Ilość  i struktura odpadów komunalnych odebranych i zagospodarowanych w 2017r. z terenu nieruchomości 
zamieszkałych Gminy Miasta Radomia  
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8. ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH 
ODBIERANYCH Z TERENU GMINY ORAZ POWSTAJACYCH Z PRZETWARZANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z 
MECHANICZNNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.  

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych (kod 20 03 01)   –     47 264,920 Mg  
w tym: zmieszane odpady komunalne odebrane 
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  
oraz zmieszane odpady komunalne zebrane m.in. przez ZUK 
 
Ilość odpadów zielonych (kod 20 02 01)      –        6 798,570 Mg 
w tym: odpady zielone odebrane z nieruchomości  
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz odpady  
zielone zebrane m.in. przez ZUK 
        
Ilość pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczona do składowania 
przedstawia Tabela 34. 

 
Zgodnie ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Radomia z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017r. ilość odpadów wytworzonych i poddanych 
składowaniu wynosi odpowiednio: 
 
Tabela 34 Masa pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych 
i zebranych z terenu Gminy Miasta Radomia odpadów komunalnych 
w 2017r. 

Rodzaj odpadów Cały rok 2016 
Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do 
składowania powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie 
odebranych i zebranych  

4 663,093 Mg 

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do 
składowania powstałych po sortowaniu albo mechaniczno-
biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów 
komunalnych 

19 185,447 Mg 
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9. WSKAŹNIKI ODZYSKU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA W 2017R.  

Zgodnie z art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy 
są zobowiązane osiągnąć do 31 grudnia 2020r. założone  poziomy recyklingu  
i przygotowania do ponownego użycia dla: 

- papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo, 
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości 

co najmniej 70% wagowo. 

Poziomy te mają być osiągnięte stopniowo, poprzez osiąganie „rocznych” poziomów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych. 

Zgodnie z art. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązkiem gmin 
jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania: 
- do dnia 16 lipca 2013r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 
- do dnia 16 lipca 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania  
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r., których ilość w Radomiu 
wyniosła 36 060, 595 Mg. 

Poziomy do osiągnięcia w roku 2017, a także sposoby ich obliczania zostały określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie poziomów 
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.  

Założone i osiągnięte przez Gminę Miasta Radomia w 2017r. poziomy recyklingu dla papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła przedstawiono w tabeli Nr 35,  a dla odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych w tabeli Nr 37. 

 
Tabela  35  Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia /w %/ 
Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Wymagany 
do 
osiągnięcia 
poziom 

10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Poziom 
osiągnięty 
przez 
Gminę 

15,75 19,17 24,90 25,14 21,07 25,49    
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Wykres 8 Poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

 
 

Tabela 36 Wskaźniki uwzględnione przy obliczaniu poziomu recyklingu papieru, 
metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych 

Wskaźnik 2016r. 2017r. 
Ilość odpadów komunalnych wytworzona przez 
1 mieszkańca na terenie województwa mazowieckiego 
wg danych GUS 

311 kg 328 kg 

Udział morfologiczny frakcji papieru, metali, tworzyw 
sztucznych, szkła i odpadów wielomateriałowych 
zgodnie z KPGO 

49,3% 49,3% 

 
Tabela 37 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi  metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami /w %/ 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2020 

Wymagany 
do 
osiągnięcia 
poziom 

30 36 38 40 42 45 50 60 70 

Poziom 
osiągnięty 
przez 
Gminę 

82,21 96,51 98,40 99,89 95,92 100    
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Wykres 9 Poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 
 
Założone dla kolejnych lat i osiągnięte przez Gminę Miasta Radomia w 2017r. poziomy 
ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania przedstawiono w tabeli Nr 38.  

 
Tabela 38 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji  przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995r.  

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji /w %/ 
Lata 2012 16.07.2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16.07.2020 
Dopuszczalny 
poziom masy 
odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 

75 50 50 50 45 45 40 40 35 

Poziom 
osiągnięty przez 
Gminę 

24,37 34,02 31,70 0 0 30,16    
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Wykres 10 Poziom redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji 

 
Z powyższych zestawień wynika, że w 2017r. Gmina Miasta Radomia osiągnęła wymagane 
przepisami prawa poziomy:  

− recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia  papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła; 

− recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

− ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania. 
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10. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

W dniu 26.09.2017r. podpisana została umowa z Wykonawcą : Konsorcjum firm AQUACOMS 
Sp. z o.o. w Warszawie i EKO TECH Warszawa Sp. z o.o. w Warszawie na rozbudowę budynku 
hali sortowniczej na terenie funkcjonującego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych. 
Odbiór hali po rozbudowie zaplanowano w I półroczu 2018r.  

W dniu 27.03.2017r . podpisana została umowa z Wykonawcą  SUTCO -POLSKA Sp. z o.o.  
w Katowicach na zaprojektowanie modernizacji i rozbudowy części mechanicznej instalacji 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w Radomiu wraz z wykonaniem modernizacji i rozbudowy tj. dostawą, 
montażem i rozruchem maszyn oraz urządzeń, w tym wykonanie kompletnego projektu 
technologicznego zmodernizowanej linii sortowniczej (w tym uzyskanie wszelkich decyzji, 
pozwoleń, uzgodnień jeśli są wymagane). Zmodernizowana linia po rozbudowie zapewni 
przetwarzanie 210 000 Mg/rok odpadów komunalnych zmieszanych, w układzie dwóch 
równoległych linii technologicznych.  

Rozbudowa instalacji w zakresie mechanicznej segregacji odpadów pozwoli w przyszłości na 
uzyskanie wyższych wskaźników recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.  

Parametry przepustowości dla poszczególnych frakcji odpadów w instalacji MBP zarządzanej 
przez P.P.U.H. „Radkom” Sp. z o.o. przedstawiono w tabeli Nr 39. 

Tabela 39 Parametry przepustowości dla poszczególnych frakcji odpadów w 
instalacji MBP zarządzanej przez P.P.U.H. „Radkom” Sp. z o.o. 

Przepustowość 

Obecne parametry Parametry po rozbudowie 

Mg/h 
Mg/rok 

Mg/h 
Mg/rok 

2 zmiany 3 zmiany 2 zmiany 3 zmiany 

Dla odpadów 
komunalnych 
zmieszanych 

35,0 113 750 170 625 43,0 139 750 210 000 

Dla papieru z 
selektywnej zbiórki 

8,0 26 000 39 000 10,0 32 500 48 750 

Dla frakcji 
opakowaniowej 

12,0 39 000 58 500 15,0 48 750 73 125 

Dla szkła 3,0 9 750 14 625 4,0 13 000 19 500 

Dla odpadów 
biodegradowalnych 

20,0 65 000 97 500 20,0 65 000 97 500 

Zakończenie prac związane z modernizacją i rozbudową linii technologicznej planowane jest 
na maj/czerwiec 2019 roku., natomiast w miesiącach luty/marzec/kwiecień planowane są 
próby technologiczne.  
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W latach 2018/2019 planowana jest budowa linii do produkcji paliwa alternatywnego 
o przepustowości 30 000Mg/rok.  

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt 6 UCPG gminy tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców. W 2017 r. 
podjęto działania w celu utworzenia nowego PSZOK zlokalizowanego w południowej części 
miasta przy ul. Wjazdowej. 

Nowo wybudowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poprzez wybraną 
lokalizację będzie charakteryzował się lepszą dostępnością dla mieszkańców południowych 
dzielnic miasta, a po zakończeniu inwestycji PSZOK będzie w stanie zaspokoić potrzeby 
wszystkich mieszkańców miasta Radomia. Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj 
i wybuduj”. Dla zadania został opracowany Program Funkcjonalno Użytkowy, na podstawie 
którego został zdefiniowany zakres rzeczowy inwestycji. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie składał się z następujących 
obiektów: 

− rampy najazdowej, 
− ścieżki edukacyjnej, 
− budynku biurowo-socjalnego 

wraz z niezbędnym wyposażeniem, urządzeniami oraz infrastrukturą. 

Rampa wykonana będzie w formie umożliwiającej rozładunek odpadów do kontenerów. 
Z kolei pomieszczenie biurowo-socjalne dla obsługi PSZOK, pomieszczenia magazynowe do 
zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz tzw. Ekobazar – pomieszczenie pełniące rolę magazynu 
rzeczy ponownego użycia. Natomiast uzupełnienie całego przedsięwzięcia stanowić będzie 
ścieżka edukacyjna, stanowiąca element informacyjno-edukacyjny dla mieszkańców, 
a w szczególności jego najmłodszych użytkowników.  
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Poniżej szkic wybranego wariantu PSZOK.  

 

Finansowanie inwestycji planowane jest ze środków własnych oraz pozyskanych w ramach 
ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru 
wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2010, 
Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. W grudniu 2017r. Gmina Miasta Radomia 
złożyła aplikację w konkursie o środki unijne dofinansowania projektu pn.: „Budowa Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych /PSZOK/ na terenie Gminy Miasta Radomia”. 
Projekt znalazł się na 12 pozycji listy rankingowej opublikowanej przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
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11. PODSUMOWANIE I  WNIOSKI  

 

1. W 2017r. Gmina Miasta Radomia objęła wszystkich mieszkańców systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Odbiór odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych realizowany był przez Gminę, przez 3 wykonawców  
świadczących usługi odbioru odpadów w pięciu sektorach wywozowych. Odbiór 
odpadów z nieruchomości niezamieszkałych  odbywał się na podstawie umów 
zawartych przez właścicieli takich nieruchomości  z przedsiębiorcami świadczącymi 
usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

2. W 2017r. odebrane od mieszkańców miasta odpady komunalne skierowane zostały  
do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu ul. Witosa 76, którego 
instalacje posiadają, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla 
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023, status Regionalnych 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) lub zgodnie z zasadą bliskości 
spełniają wymogi WPGO i są położone najbliżej miejsca wytworzenia odpadów.   
Zdolności przerobowe w/w instalacji były wystarczające dla przyjmowania odpadów 
pochodzących z terenu Gminy Miasta Radomia.  

3. W 2017 r. na terenie Radomia wytworzonych zostało 79 341,672 Mg odpadów 
komunalnych, w tym 58 895,448 Mg na nieruchomościach zamieszkałych objętych  
systemem odbioru zorganizowanym przez Gminę Miasta Radomia (w tym PSZOK).  
Selektywnie zebrane odpady komunale były również przez cały rok odbierane 
w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W 2017 r. 
przeprowadzono 4 akcyjne zbiórki surowców wtórnych.  
Pomimo, że 91,4 % gospodarstw domowych zadeklarowało segregację odpadów, 
odpady zebrane w sposób selektywny stanowiły jedynie 37%,  a 63% to były odpady 
zmieszane. 

4. W 2017r. Gmina Miasta Radomia osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy: 
− recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia  następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
(25,49%); 

− recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
stanowiących odpady komunalne (100%); 

− ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania (30,16%). 

Obecnie Gmina Miasta Radomia spełnia wszystkie wymagane przepisami prawa 
wskaźniki odzysku i zagospodarowania odpadów oraz ograniczenia masy odpadów 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
Mając na uwadze w/w wskaźniki oraz  uwzględniając zakładany w następnych latach 
wzrost wymaganych poziomów odzysku i zagospodarowania  poszczególnych frakcji 
odpadów należy stwierdzić, że przy założeniu prowadzenia segregacji odpadów 
komunalnych na poziomie 2017 r., Gmina Miasta Radomia nie osiągnie rosnących od 
2018 r. poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 
surowcowych /papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło/. 
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Skutkiem nieosiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu będzie nałożenie  
na gminę kar finansowych, co spowoduje wzrost kosztów gospodarowania odpadami 
komunalnymi ponoszonymi przez mieszkańców.  
Biorąc pod uwagę powyższe w celu zwiększenia ilości odpadów zbieranych 
selektywnie podjęto działania w zakresie:  

- rozbudowy instalacji MBP w zakresie mechanicznej segregacji odpadów,  
- utworzenie drugiego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

W 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz 
znowelizowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszczając 
aby do poziomów odzysku obliczanych przez gminy zaliczać strumień odpadów 
dostarczanych przez osoby fizyczne do punktów skupów surowców wtórnych. 
Wskazane rozwiązania prawne nakładają na gminy, podmioty gospodarcze i właścicieli 
nieruchomości nowe obowiązki zwłaszcza w zakresie organizacji selektywnego 
zbierania pojedynczych frakcji odpadów komunalnych, których realizacja może 
wpłynąć na zwiększenie gromadzonych selektywnie odpadów.  
Niezależnie jednak od wskazanych rozwiązań prawnych należy:  

- kontynuować  działania informacyjne i edukacyjne o sposobach i celu 
segregacji odpadów w mieście, w szczególności wśród mieszkańców zabudowy 
wielorodzinnej,  

- prowadzić systematyczne zajęcia edukacyjne w placówkach oświatowych dla  
dzieci /przedszkola/ i młodzieży /szkoły podstawowe/, podczas których będzie 
przekazywana i utrwalana wiedza o sposobie i korzyściach płynących 
z segregacji odpadów, czy ponownego wykorzystania przedmiotów,   

- zintensyfikować działania kontrolne realizacji przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości 
w pojemniki umożliwiające gromadzenie odpadów zgodnie z zasadami prawa.  

- prowadzić działania  kontrolne na nieruchomościach wielorodzinnych 
w zakresie ich wyposażenia w odpowiednią ilość i rodzaj pojemników oraz 
prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów komunalnych,  

- zaplanować zorganizowanie oddzielnego dla Gminy Miasta Radomia pola 
odkładczego na terenie ZUOK w Radomiu dla odpadów zbieranych z terenu 
gminy w celu określenia faktycznych poziomów odzysku dla Gminy Miasta 
Radomia,  

- wyposażyć miejskie tereny publiczne w pojemniki umożliwiające selektywne 
zbieranie odpadów (parki, cmentarz, pasy drogowe, obiekty MOSiR, placówki 
szkolne i oświatowe), 

- prowadzić akcyjne zbiórki surowców wtórnych. 
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