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1. Wstęp
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kolbuszowa
została sporządzona w celu realizacji zobowiązań nałożonych na organ wykonawczy gminy
przez obowiązujące w Polsce prawo w zakresie gospodarki odpadami.
Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie
możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie
właścicieli
nieruchomości,
którzy
nie
wykonują
obowiązków
określonych
w ustawie, a także ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,
a w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów odbieranych z terenu gminy przeznaczonych do składowania.
Głównym celem analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia
efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi który pozwoli na:
• objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,
• stworzenie lepszych warunków do segregacji śmieci,
• uruchomienie łatwo dostępnego punktu zbiórki selektywnej takich odpadów jak:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
• informowanie mieszkańców gmin, co, gdzie i jak należy wyrzucać,
• wyeliminowanie dzikich wysypisk,
• likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.
Prezentowana analiza dotyczy roku 2014. Obejmuje ona również druga połowę roku
2013, kiedy to nowy system gospodarki zaczął funkcjonować i został zmieniony w oparciu
o zasady określone w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Podstawa prawna
Analiza została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb. ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) – powoływanej dalej jako u.c.p.g., gdzie określony został
wymagany zakres przedmiotowej analizy.

3. Ogólna
charakterystyka
systemu
gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kolbuszowa
Rok 2013 był rokiem przełomowym dla gospodarki odpadami na terenie gminy
Kolbuszowa. Do końca czerwca 2013 r. obowiązywał stary system gospodarowania
odpadami komunalnymi, oparty na umowach zawieranych dobrowolnie z wybranymi
podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych. System funkcjonował na zasadzie rozliczeń indywidualnych
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pomiędzy wytwórcą odpadów a odbiorcą (firmą wywozową). Głównym podmiotem
odbierającym odpady komunalne był wtedy Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej,
stanowiący jednostkę budżetową Gminy Kolbuszowa. System z przed 1 lipca 2013 r. nie
obejmował wszystkich – część właścicieli nieruchomości nie miało podpisanej umowy
a „śmieci” były składowane w miejscu do tego nie przeznaczonym (dzikie wysypiska).
Głównym sposobem zagospodarowania odebranych odpadów było ich składowanie na
składowiskach odpadów. Problemem był również niski poziom selektywnej zbiórki odpadów,
brak możliwości pozbywania się odpadów problematycznych oraz duża liczba dzikich
wysypisk.
Od 1 lipca 2013 r. podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie nowego
systemu jest Gmina Kolbuszowa, która w zamian za uiszczaną przez mieszkańców opłatę
gospodaruje odpadami komunalnymi. Wywiązując się z ustawowego obowiązku Gmina
Kolbuszowa objęła systemem wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych
i częściowo zamieszkałych. Zorganizowała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości objętych nowym systemem. Przetarg wygrała firma .A.S.A.
Tarnobrzeg Sp. z o. o., ul. Jasińskiego 19, 39 - 400 Tarnobrzeg, która złożyła
najkorzystniejszą ofertę, a umowa została zawarta na półtora roku, tj. od 01.07.2013r. do
31.12.2014r.
W ramach umowy ww. firma odbierała z nieruchomości zamieszkałych i częściowo
zamieszkałych odpady komunalne zmieszane oraz wysegregowane u źródła tj. papier,
tworzywa sztuczne, szkło kolorowe, szkło białe. Dodatkowo z terenu miasta odbierano
w okresie letnim tj. od 1 kwietnia do 31 października, odpady (zielone) ulegające
biodegradacji. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji na
terenach wiejskich w pierwszej kolejności były wykorzystane przez mieszkańców we
własnym zakresie. Dwa razy w roku były zbierane odpady wielkogabarytowe.
Gmina Kolbuszowa nie objęła nowym systemem gospodarowania odpadami
nieruchomości niezamieszkałych. Właściciele tych nieruchomości usuwali zebrane odpady
mające charakter odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłe w sposób określony
przepisami ustawy u.c.p.g i przepisami odrębnymi. We własnym zakresie podpisywali
umowy indywidualnie, z jednym z przedsiębiorców wpisanym do rejestru działalności
regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Kolbuszowej.
Zmiana przepisów ustawy o u.c.p.g. nałożyła obowiązek na Gminy utworzenia Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Realizując zapisy w tym zakresie na terenie
Gminy Kolbuszowa został utworzony punkt, o którym mowa powyżej:
 stacjonarny przy ul. Piłsudskiego 111A,
 25 mobilnych punktów na terenie miasta i 20 na terenie wsi.
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów umożliwia pozbycie się przede
wszystkim problematycznych odpadów komunalnych; beton oraz gruz betonowy z rozbiórek
i remontów, materiałów ceramicznych, rozpuszczalników, środków ochrony roślin, lamp
fluorescencyjnych, farb, tuszy, klei, przeterminowanych leków, baterii i akumulatorów,
metali. Można do niego również oddać odpady zbierane w sposób selektywny u źródła.
W celu zapoznania z nowymi przepisami oraz wdrożenia nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi przeprowadzono cykl szkoleń dla mieszkańców
Gminy Kolbuszowa, informując o nowych zasadach i przyjętych przez Radę Miejską
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w Kolbuszowej rozwiązaniach gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym
założeniem szkoleń było m. in. informowanie mieszkańców o konieczności składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.. Ponadto Gmina
Kolbuszowa przygotowała ulotki informujące mieszkańców o zmianach jakie czekają
mieszkańców po wejściu w życie od 1 lipca 2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Stworzono także stronę internetową dotyczącą wyłącznie systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, która umożliwia mieszkańcom gminy zapoznanie się z nowymi
przepisami i śledzenie na bieżąco wprowadzanych zmian .
Szczegółowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy
Kolbuszowa określają podjęte, na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn.
zm.), uchwały:
 UCHWAŁA NR XXXI/357/12 RADY MIEJSKIEJ w Kolbuszowej z dnia 10
grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kolbuszowa,
 UCHWAŁA NR XXXV/396/2013 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 6 marca
2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 UCHWAŁA NR XXXV/407/2013 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27
marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Kolbuszowa,
 UCHWAŁA NR XXXV/395/13 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 6 marca
2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za
pojemnik,
 UCHWAŁA NR XXXV/398/13 RADY Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 6 marca
2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności
ilości odpadów komunalnych, częstotliwości i sposobu świadczenia usług,
 Uchwała Nr XXXV/400/13 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 6 marca 2013 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Kolbuszowa,
 UCHWAŁA NR XXXV/399/13 RADY MIEJSKIEJ w Kolbuszowej z dnia 6
marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
rzecz gminy i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
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Pozostałe zadania gminy określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, które również dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi to:
 zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, parków i terenów otwartych,
 utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych,
 usuwanie materiałów zawierających azbest.
Oczyszczaniem miasta oraz dbaniem o porządek na przystankach komunikacyjnych
zajmowała się jednostka organizacyjna Gminy Kolbuszowa – Zakład Usług Komunalnych
przy ul. Piłsudskiego 111A.
Usuwanie materiałów zawierających azbest odbywało się na zasadach określonych
w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kolbuszowa na
lata 2010-2014”, który stanowi załącznik do Uchwały Nr LVIII/636/10 Rady Miejskiej
w Kolbuszowej z dnia 24 września 2010 r. – wykonawca wyłaniany był zgodnie z przepisami
ustawy o zamówieniach publicznych.
W latach 2013 i 2014 system gospodarki odpadami na terenie Gminy Kolbuszowa działał
w oparciu o ustawę
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz ww. akty prawne
jak również o założenia zapisane w Planie Gospodarki Odpadami Województwa
Podkarpackiego na lata 2012-2017.

4. Możliwości
przetwarzania
zmieszanych
odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
Zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 21 z późn. zm.), jako przetwarzanie rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania,
w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.
Na podstawie art. 9e ust. 2 u.c.p.g. podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości był obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio
do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Z otrzymanych sprawozdań kwartalnych przedkładanych przez podmioty działające
w tym zakresie odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i mieszanych były przekazywane do następujących instalacji:
 Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie - Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy 39-103 Ostrów, Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Kozodrzy, 39-103 Ostrów - stanowiący RIPOK dla Gminy
Kolbuszowa,
 Sortownia odpadów zmieszanych i selektywnej zbiórki,kompostownia pryzmowa,
Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica - stanowiący instalacje zastępczą dla Gminy
Kolbuszowa.
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Natomiast odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
zostały przekazane do:
 EURO – EKO ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec, ZPPA w Kozodrzy, 39-103
Ostrów, Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego – stanowiący instalacje
zastępczą dla Gminy Kolbuszowa.

5. Potrzeby inwestycyjne.
W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na
terenie gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
PSZOK został utworzony na terenie Zakładu Usług Komunalnych w Kolbuszowej
i prowadzony jest przez ten zakład.
Przyjęcie odpadów odbywa się po zważeniu oraz sprawdzeniu przez pracownika Punktu
zgodności z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, ich czystości, składu i zabezpieczenia itp. Odpady z terenu Gminy,
od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczają je tam we własnym zakresie przyjmowane
są nieodpłatnie zaś odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmowane są
odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem.
W PSZOK zbierane są odpady komunalne w sposób selektywny wymienione
w Zarządzeniu nr 486/2013 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 30 października 2013 w sprawie
Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej w sprawie
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają przede wszystkim
rozbudowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności zakupu
pojemników do segregacji odpadów komunalnych, wagi oraz modernizacji budynku i jego
pomieszczeń. Inwestycja ta umożliwiłaby podniesienie poziomu segregacji a tym samym
przyczyniłaby się do osiągnięcia wyższych poziomów recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z
2012 r. poz. 645).

6. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem
i
unieszkodliwianiem
odpadów
komunalnych.
Koszty, które Gmina Kolbuszowa poniosła na gospodarkę odpadami od drugiej połowy
roku 2013 oraz w roku 2014 można podzielić na:
 koszty poniesione w związku z wdrożeniem i funkcjonowaniem nowego systemu
gospodarki odpadami,
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 koszty poniesione na inne zadania gminy, związane z gospodarką odpadami
komunalnymi.
Wszelkie wydatki związane z wdrożeniem oraz obsługą nowego systemu (w tym również
koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych z nieruchomości objętych nowym systemem), zostały wykazane w
poniższych tabelach. Podkreślić należy, że ww. koszty pokryte są z wpływających od
mieszkańców opłat.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi poniesione przez
Gminę Kolbuszowa w drugim półroczu 2013 roku oraz w roku 2014
kwota
L.p.

Rodzaj poniesionych kosztów

II półrocze
2013

2014

1

Koszty odbioru, transportu i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu gminy
Kolbuszowa – zgodnie z zawartymi umowami z
.A.S.A. Tarnobrzeg

469 763,84

920 810,88

2

Koszty utworzenia i obsługi Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych

60 000,00

159 197,77

3

Pozostałe koszty funkcjonowania systemu:
wynagrodzenia osobowe pracowników, szkolenia,
media, zakup materiałów i wyposażenia,
oczyszczanie miasta, zarzadzanie składowiskiem
odpadów, promocja gospodarki odpadami
komunalnymi

272 350,95

340 108,90

802 114,79

1 420 117,55

Razem:

Rzeczywiste dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uzyskane za okres od 1 lipca 2013 r. do 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:
 2013 r. – 693 640,39 zł
 2014 r. – 1 560 332,31 zł
Porównanie kosztów i dochodów za II półrocze 2013 r. i rok 2014 przedstawiają poniższe
tabele:
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Rok

Rzeczywiste wpłaty
otrzymane od mieszkańców

Koszty poniesione za
gospodarowanie
odpadami

Nadwyżka/ niedobór
finansowy z tytułu
wpłaconych opłat i
poniesionych kosztów

II półrocze
2013

693 640,39

802 114,79

- 108 474,40

2014

1 560 332,31

1 420 117,55

140 214,76

Rok

Rzeczywiste wpłaty
otrzymane od
mieszkańców

Zobowiązania – kwota
jaka powinna wpłynąć

Zaległości

II półrocze
2013

693 640,39

785 503,93

91 863,54

2014

1 560 332,31

1 691 473,77

131 141,46

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane były upomnienia. Upomnienia z tytułu
nie uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzymało:
 w roku 2013 – 799 właścicieli nieruchomości,
 w roku 2014 – 582 właścicieli nieruchomości.
Koszty na pozostałe zadania gminy pokryte były ze środków gminnych przeznaczonych
na ten cel. Poniesione koszty przedstawia poniższa tabela:
ROK
II półrocze
2013

2014

Rodzaj poniesionych kosztów
Oczyszczanie miasta, utrzymanie czystości i porządku
na przystankach komunikacyjnych, usuwanie
materiałów zawierających azbest
Oczyszczanie miasta, utrzymanie czystości i porządku
na przystankach komunikacyjnych, zarządzanie
składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne
przy ulicy Św. Brata Alberta w Kolbuszowej

Kwota
51 128,32

189 480,34

Należy zaznaczyć, że koszty usuwania materiałów zawierających azbest pokrywane są
w 75% - 85% z dotacji, gdzie NFOŚIGW (ok. 50%) oraz WFOŚiGW (ok. 35%).
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7. Liczba mieszkańców.
Gmina Kolbuszowa liczy 25 033 mieszkańców (stan na 31.12.2014 r. wg danych
z Ewidencji Ludności). W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, złożonych w Urzędzie Miejskim, ujętych zostało 18 674 mieszkańców (stan na
31.12.2014 r.) Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m. in. z tego, 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.
Od 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina
Kolbuszowa z mocy ustawy objęła wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i częściowo zamieszkałych tj. na jednej nieruchomości jest gospodarstwo domowe
i działalność gospodarcza. Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych z ww.
nieruchomości zostały ustalone w drodze uchwały.
Gospodarstwa domowe zostały podzielone na 2 grupy. tj. gospodarstwa domowe 1
osobowe oraz 2 osobowe i powyżej.
Ilość złożonych deklaracji z gospodarstw domowych przedstawia poniższa tabela:
ROK
(dane na koniec
roku)

Deklaracje
z selektywnym
odbiorem
odpadów

Deklaracje
z nieselektywnym
odbiorem odpadów

Deklaracje
zerowe/oświadczenia
(nieruchomość
niezamieszkała)

Suma

2013

3502

2159

120

5781

2014

3631

2167

474

6272

W łącznej liczbie złożonych deklaracji na koniec roku 2014, 269 właścicieli złożyło
deklaracje z nieruchomości mieszanych.
Liczba mieszkańców w poszczególnych grupach gospodarstw ulega ciągłym zmianom
wynikającym z procesów demograficznych .
W związku z wdrążeniem nowego systemu gospodarki odpadami Gmina Kolbuszowa
została zobligowana do stworzenia bazy danych w oparciu o które mogłaby prowadzić
weryfikacje co do ilości złożonych deklaracji. Na podstawie posiadanych informacji
w rozpatrywanym okresie zostało wszczętych ok. 700 postepowań w tej sprawie, z czego 600
zostało zakończonych złożeniem przez właścicieli gospodarstw stosownych deklaracji.
W przypadku pozostałych właścicieli nieruchomości prowadzone są postępowania
wyjaśniające.
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8. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli
umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu
których gmina powinna podjąć działania, o których mowa
w art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania
w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych lub
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym
mowa w art. 9b ust. 2
– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
W związku z powyższym Gmina Kolbuszowa przeprowadziła kontrole nieruchomości
niezamieszkałych. Kontrola ta polegała na sprawdzeniu czy przedsiębiorcy, którzy nie mieli
obowiązku złożyć deklaracji do Urzędu, maja podpisane umowy na odbiór odpadów, które
powstają w wyniku ich działania.
Na terenie naszej gminy zarejestrowanych jest ok. 1104 firmy. Z tego w roku 2014
sprawdzono ponad 50 % firm.

9. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie
gminy.
Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Kolbuszowa przedstawia się
następującą:
a) w II półroczu 2013 roku łącznie odebrano:
 niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01) – 1428,11 [Mg];
w tym: 799,3[Mg] – z nieruchomości zamieszkałych
628,81 [Mg] – z nieruchomości niezamieszkałych
 szkła – 259,22 [Mg]
w tym o kodzie 15 01 07 (opakowania ze szkła)– 164,6 [Mg]
20 01 02 (szkło)– 94,62 [Mg];
 plastiku –124,03 [Mg]
w tym o kodzie: 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – 74,53 [Mg]
20 01 39 (tworzywa sztuczne)– 49,5 [Mg];
 papieru – 66,72 [Mg]
w tym o kodzie: 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) – 48,76 [Mg]
20 01 01(makulatura) – 17,96 [Mg]
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odpady wielkogabarytowe – 38,3 [Mg]
odpady ulegające biodegradacji – 92,52 [Mg]
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 4,28 [Mg]
gruz betonowy – 12 [Mg]
zużyte opony – 1,76 [Mg]
tekstylia – 8 [Mg]

b) w roku 2014 łącznie odebrano:


niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01) – 1946,5 [Mg]
w tym: 1099,9 [Mg] – z nieruchomości zamieszkałych
846,6 [Mg] – z nieruchomości niezamieszkałych
 szkła – 238,5 [Mg]
w tym o kodzie 15 01 07 (opakowania ze szkła)– 236,3 [Mg]
20 01 02 (szkło)– 2,2 [Mg];
 plastiku –172,7 [Mg]
w tym o kodzie: 15 01 02 (opakowania z tworzyw sztucznych) – 172,7 [Mg]
20 01 39 (tworzywa sztuczne)– 0 [Mg];
 papieru – 137,6 [Mg]
w tym o kodzie: 15 01 01 (opakowania z papieru i tektury) – 137,6 [Mg]
20 01 01(makulatura) – 0 [Mg]
 odpady wielkogabarytowe – 23,8 [Mg]
 odpady ulegające biodegradacji – 88,6 [Mg]
 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 12,1 [Mg]
 gruz betonowy – 25,3 [Mg]
 zużyte opony – 2,7 [Mg]
 szkło okienne – 2,2 [Mg]
 farby, kleje – 0,8 [Mg]
 tekstylia – 0,4 [Mg]
Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań kwartalnych składanych przez
podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Kolbuszowa.
W przypadku wyrobów zawierających azbest, z gospodarstw domowych odbierano
przede wszystkim wyroby azbestowo-cementowe. Ilość odebranych odpadów w latach 20132014 przedstawia poniższa tabela:

Rok

Zebrano

Za kwotę

Ilość osób od których
odebrano materiały
zawierające azbest

2013

158,94 Mg

50 638,28

90

2014

210,58 Mg

67 090,79

106
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10. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych
przeznaczonych
do
składowania
odbieranych z terenu gminy.
Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odbieranych z terenu
Gminy Kolbuszowa w 2013 roku wyniosła 1519,6 [Mg], a w roku 2014 wynosiła 823 [Mg].
Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań kwartalnych składanych przez podmioty
odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Kolbuszowa.

11. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów
komunalnych,
osiągnięte
przez
Gminę
Kolbuszowa w 2013 r.
Zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy
obowiązane są :
1) Osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020r. :
a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów
komunalnych takich jak : papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne w wysokości
co najmniej 50 % wagowo,
b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
w wysokości co najmniej 70 % wagowo.
2) Ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania :
a) do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,
b) do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995r.
Szczegóły dotyczące ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych, jak również sposoby ich obliczania, określają:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów
(Dz. U. z 2012 r. poz. 676),
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645)
Osiągnięte poziomy w Gminie Kolbuszowa przedstawia poniższa tabela:
Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania
za 2013 i 2014 rok.

ROK

Uzyskany poziom
ograniczenia masy
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
przekazanych do
składowania

2013

2014

Poziom
wymagany przez
rozporządzenie
w danym roku

Uzyskany poziom
recyklingu
i przygotowania do
ponownego użycia frakcji
odpadów komunalnych
takich jak : papier, szkło,
metal, tworzywa sztuczne

Poziom
wymagany przez
rozporządzenie
w danym roku

Uzyskany poziom
recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i
rozbiórkowych

Poziom wymagany
przez
rozporządzenie w
danym roku

39,3 %

≤ 50 %

30,5 %

≥ 12 %

41,6 %

≥ 36 %

18,8 %

≤ 50 %

26,4 %

≥ 14 %

42,7 %

≥ 38 %

Z analizy powyższej tabeli wynika że w roku 2013 i w 2014 Gmina Kolbuszowa
osiągnęła, wymagane ustawowo poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziomy
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.
Warto zaznaczyć, że w roku 2012 Gmina Kolbuszowa nie osiągnęła wymaganego
poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych
odpadów.

12. Podsumowanie i wnioski
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kolbuszowa
za 2013 i 2014 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, która
umożliwi podjęcie odpowiednich działań na dalsze lata.
Tworząc nowy system gospodarki odpadami komunalnymi na naszym terenie starano się
przede wszystkim wdrążyć działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami
w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z „Planem
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2023”.
Głównym celem wprowadzanych zmian do obecnie funkcjonującego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim jest:
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1) Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw
sztucznych oraz papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów.
2) Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym
odpadów nie-bezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych wszystkich
mieszkańców województwa.
3) Wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów.
Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegały głównie na:
 przejęciu przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania
odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowaniu w zamian za uiszczoną opłatę na
rzecz gminy,
 osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)
odpowiednich poziomów,
 zorganizowaniu przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych,
 ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych „ u źródła”, w którym
selektywne zbieranie obejmowało następujące frakcje odpadów: papieru, tworzywa
sztucznego, szkła kolorowego, szkło białego,
 stworzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
 podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązał również podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do:
 przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,
 przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
 sporządzania i przekazywania kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca
następującego po kwartale do gminy.
Na podstawie zebranych danych można jednoznacznie stwierdzić, że system gospodarki
odpadami na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa w latach 2013- 2014 funkcjonował
prawidłowo. Działał on zgodnie z obowiązującymi przepisami i oparty był o akty
normatywne różnego szczebla. Stawka opłat ustalona UCHWAŁĄ NR XXXV/395/13 Rady
Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik, została odpowiednio skalkulowana, więc mieszkańcy gminy
ponieśli rzeczywiste koszty gospodarowania odpadami. Gmina Kolbuszowa osiągnęła także
wymagane ustawowo poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziomy ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
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Priorytetowym zadaniem dla Gminy Kolbuszowa na lata następne jest dalsze
uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania
odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów
odzysku i recyklingu odpadów. Odpowiednie sortowanie odpadów umożliwi również
zmniejszenie ilości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, których zagospodarowanie
jest znacznie droższe niż zagospodarowanie odpadów już wysegregowanych.
Rok 2015 przyniósł zmiany w obowiązujących przepisach poprzez wejście w życie
ustawy zmieniającej dotychczasowo obowiązującą ustawę z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399). W związku z czym
Gminę Kolbuszowa czeka także zmiana obowiązujących aktów miejscowych w celu
dostosowania ich do powstałych przepisów.

Burmistrz Kolbuszowej
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