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I. Wprowadzenie

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie

z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1289 z późno zm.). Analiza ta ma zweryfikować

możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie gospodarowania odpadami

komunalnymi, celem dostarczenia niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego

systemu gospodarki tymi odpadami.

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 w/w ustawy analiza obejmuje w szczególności:

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

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.

II. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami

Do sporządzenia niniejszej analizy zostały wykorzystane następujące akty prawne:

1) ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(t. j. Dz. U z 2017 r., poz. 1289 z późno zm.),

2) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 z późno zm.),

3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U.

z 2017 r., poz.19)

3



4) uchwała nr IV118/2015 Rady Gminy Niebylec z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie

Gminy Niebylec (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 12 lutego 2015 r., poz. 358),

5) uchwała Nr XXXV1165/2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 29

września 2017 r., poz. 3161),

6) uchwała nr XVII/73/2016 Rady Gminy Niebylec z dnia 18 marca 2016 r w sprawie

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy

Niebylec (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 8 kwietnia 2016 r., poz.1294),

7) uchwała nr XXXV/164/2017 Rady Gminy Niebylec z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Niebylec (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 29 września 2017 r., poz. 3160),

III. System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Niebylec

Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych,

dokonuje wyłoniona w drodze przetargu firma P.H.P.u. ZAGRODA, sp. z. o. o.,

w Strzyżowie, ul. l-go Maja 38b, z którą w dniu 18 grudnia 2017 r. podpisano stosowną umowę.

Selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z gospodarstw domowych dokonywano

w 2017 r. z podziałem na następujące frakcje:

1) papier,

2) metale i tworzywa sztuczne,

3) szkło,

4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym

odpady zielone),

5) zmieszane odpady komunalne,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4



8) zużyte opony,

9) przeterminowane leki,

10) chemikalia,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, które powstały

w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych lub remontowych,

nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót

do organu architektoniczno-budowlanego.

W 2017 r. zorganizowana została jedna objazdowa zbiórka mebli i innych odpadów

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon itp.,

oraz jedna zbiórka odpadów budowalnych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

W każdej miejscowości Gminy ustawiono pojemniki na tekstylia i obuwie.

Przeterminowane leki mieszkańcy mogą wrzucać do pojemników znajdujących się w aptekach.

Pojemniki na zużyte baterie zostały umiejscowione w obiektach użyteczności publicznej,

tj. Urząd Gminy w Niebylcu oraz we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy.

Ponadto utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dalej:

PSZOK), zlokalizowany na działce nr 7317, położonej w miejscowości Niebylec.

Do PSZOK-u mieszkańcy we własnym zakresie mogą dostarczać:

1) papier,

2) metale i tworzywa sztuczne,

3) szkło,

4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym

odpady zielone)- nie więcej niż 100 kg w roku,

5) przeterminowane leki,

6) chemikalia,

7) zużyte baterie i akumulatory,

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

10) zużyte opony,

11) odpady budowlane rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - me WIęcej niż

300 kg w roku.

Właściciele nieruchomości, na których me zamieszkują mieszkańcy, a wytwarzane

są odpady komunalne, zobowiązani zostali do udokumentowania w formie umowy korzystania
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z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli

nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta

Gminy Niebylec przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

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

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022,

obszar województwa został podzielony na regiony gospodarki odpadami. Gmina Niebylec

wchodzi w skład regionu centralnego. W związku z tym, że w regionie centralnym nie została

dotychczas uruchomiona regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych,

zmieszane odpady komunalne odebrane od mieszkańców przekazane zostały do sortowni

odpadów zmieszanych P.H.P.U ZAGRODA Sp. z 0.0. ul. l-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów,

jako instalacji zastępczej, gdzie zostały zagospodarowane w procesie R12 - wymiana odpadów

w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji Rl-Rl1.

Pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

komunalnych przeznaczonych do składowania, przekazane są na składowisko odpadów

w Strzyżowie, przy ul. l-go Maja, zarządzane przez PGKiM Sp. z 0.0. ul. Południowa 3,

oraz Składowisko .Kozodrza" Kozodrza, 39-103 Ostrów.

V. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi

W ramach wywiązywania SIę z ustawowego obowiązku zapewmema porządku

na terenie Gminy Niebylec - jak już wcześniej zauważono - został utworzony Punkt

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowany na działce nr 73/7 w

miejscowości Niebylec. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób selektywny,

nie przyjmuje odpadów pochodzących z prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe

zasady . .przyjmowania do PSZOK odpadów komunalnych pochodzących

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych określa Regulamin PSZOK.
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VI. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

Wszelkie koszty związane z wdrożeniem oraz obsługą systemu (w tym również koszty

poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów

komunalnych), zostały wykazane w poniższej tabeli:

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Niebylec w roku 2017

w związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wyszczególnienie Koszty i wydatki

Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, transport
422 310,45 zł

i zagospodarowanie odpadów komunalnych)

Koszty administracyjne obsługi systemu (wynagrodzenia

pracowników związanych z obsługą systemu, inkaso, szkolenia, 66765,24 zł

zakup materiałów biurowych, zakup worków na odpady itp.)

RAZEM 489075,69 zł

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od 1 stycznia

2017 r. do 31 grudnia 2017 r. kształtowała się w następujący sposób:

a) Miesięczna stawka opłaty za odpady niesegregowane:

• 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca

b) Miesięczna stawka opłaty za odpady segregowane:

• 5,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje od l do 4 osób,

• 4,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli nieruchomość zamieszkuje 5 i więcej

osób.

W oparciu o złożone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklaracje, łączna

wysokość należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na

31 grudnia 2017 r. wyniosła 495 806,24 zł. Do budżetu Gminy wpłynęło wg stanu na dzień 31

grudnia 2017 r. 495568,84 zł.
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W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy me uiszczają opłat

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie, podejmowane są czynności

egzekucyjne. W 2017 roku wystawiono 198 upomnień oraz 14 tytułów wykonawczych.

VII. Liczba właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi

Liczba osób z poszczególnych miejscowości, które złożyły deklaracje na odbiór

odpadów komunalnych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła:

1) Baryczka - 876,

2) Blizianka - 334,

3) Gwoździanka - 263,

4) Gwoźnica Dolna - 358,

5) Gwoźnica Górna -1128,

6) Jawornik -1044,

7) Konieczkowa - 1056,

8) Lutcza łącznie z Kątami Luteckimi - 1811,

9) Małówka - 223,

10) Niebylec - 522,

11) Połomia - 1344.

Łączna liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie Gminy

wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 10 604 mieszkańców, natomiast gminnym

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.,

objętych zostało 8959 mieszkańców, na podstawie 2577 złożonych deklaracji. Różnica

pomiędzy ilością osób zameldowanych, a ilością osób zadeklarowanych wynika z faktu, że

wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania.

Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na

wykonywaną pracę przebywają poza terenem Gminy, a często także poza granicami kraju.
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VIII. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy
o której mowa wart. 6 ust.l ustawy w imieniu których gmina
powinna podjąć działania, o których mowa wart. 6 ust. 6-12

Ze sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wynika, że 81 firm podpisało umowę na odbiór

i unieszkodliwienie odpadów komunalnych.

IX. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy
Niebylec oraz osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji opadów komunalnych oraz ograniczenia składowania ilości
odpadów ulegających biodegradacji

Kod odebranych
Rodzaj odebranych odpadów

Masa odebranych

odpadów odpadów

[Mg (tony)]

200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 694,910
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15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 22,700

1501 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 183,520

15 01 04 Opakowania z metali 21,200

1501 07 Opakowania ze szkła 179,83

2001 02 Szkło 0,940

200307 Odpady wielkogabarytowe 115,930

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego

odpadowych materiałów ceramicznych 43,960
1701 07

i elementów wyposażenia inne niż wymienione w

1701 06

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

2001 36 inne niż wymienione w 2001 21 i 20 01 23 5,160

zawierające niebezpieczne składniki

200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji 14,530

1601 03 Zużyte opony 37,690

1) Osiągnięty poziom ogramczema masy odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji przekazanych do składowania - 29,473 %.
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2) Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,

tworzyw sztucznych i szkła -73,565 %.

3) Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi

metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych -

98,521 %.

x. Podsumowanie i wnioski.

Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Niebylec funkcjonuje prawidłowo

i działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stawka opłat została tak skalkulowana,

aby z jednej strony zapewnić funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych,

określonego ustawowo, a z drugiej aby nie obciążać znacznie mieszkańców. Na podstawie

własnej oceny oraz oceny wielu kontrolujących instytucji zewnętrznych można stwierdzić,

że Gmina prawidłowo wywiązuje się z obowiązku odbioru i unieszkodliwiania odpadów

komunalnych, osiągając wymagany prawem poziom recyklingu.

Priorytetowym zadaniem na lata następne będzie prowadzenie akcji edukacyjnej wśród

mieszkańców gminy, tak aby ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów komunalnych,

oraz doskonalić selektywną zbiórkę tych odpadów, a wszystko po to, aby zwiększyć poziom

odzysku i recyklingu odpadów.
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