Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Łańcut za 2014 r.

Podstawę prawną do sporządzenia niniejszej Analizy stanowi Ustawa z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb cyt. ustawy, gminy zobowiązane
zostały do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
W celu realizacji obowiązku gminy w zakresie odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zorganizowany
został przetarg nieograniczony. W dniu 29.01.2014 r. Gmina Łańcut zawarła umowę na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z wyłonioną w drodze przetargu
Firmą Usługowo-Handlową Maciej Marek EKO-LINE Usługi Komunalne Buszkowice 62,
37-710 Żurawica. Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania umowy do
31.12.2014 r. W tym czasie prowadzony był pojemnikowo - workowy system zbiórki
odpadów. Ponadto mieszkańcy zobligowani byli do naklejania na worki i pojemniki
kodów kreskowych otrzymanych w ramach opłaty od gminy, identyfikujących właścicieli
nieruchomości oraz rodzaj odpadów.
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Buszkowice 62, 37- 710 Żurawica wpisana jest do rejestru działalności regulowanej
prowadzonego przez Wójta pod nr rejestrowym: 6/2012. Na dzień 31.12.2014 r. w rejestrze
tym figurowało 11 podmiotów.
Przez cały 2014 r. w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi
funkcjonowały podjęte uprzednio tj. w roku 2012 oraz 2013 uchwały Rady Gminy Łańcut,
stanowiące w tym zakresie prawo miejscowe:
1.

Uchwała nr XXVI/219/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łańcut, opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z dnia 8 stycznia
2013 roku, Poz. 138,

2.

Uchwała nr XXVI/220/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opublikowana
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w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z dnia 18 lutego 2013 roku,
Poz. 1000,
3.

Uchwała nr XXVI/221/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z dnia 18 lutego 2013 roku,
Poz. 1001,

4.

Uchwała nr XXVI/222/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z dnia
18 lutego 2013 roku Poz. 1002,

5.

Uchwała nr XXVI/223/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, z dnia 8 stycznia 2013 roku, Poz. 139,

6.

Uchwała nr XXVIII/255/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z dnia 12 kwietnia 2013 roku, Poz. 1808,

7.

Uchwała nr XXVIII/256/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia górnych
stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego, z dnia 9 kwietnia 2013 roku, Poz. 1756,

8.

Uchwała nr XXVIII/257/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie ustalenia wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,
z dnia 9 kwietnia 2013 roku Poz. 1757,

9.

Uchwała nr XXVIII/258/13 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia rodzaju
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokości cen za te usługi, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, z dnia 12 kwietnia 2013 roku, Poz. 1807.
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1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Na podstawie obowiązującego w Polsce prawa podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
(WPGO), Gmina Łańcut należy do centralnego regionu gospodarki odpadami. Odebrane od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Łańcut, zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania, były transportowane przez Firmę Usługowo-Handlową
Maciej Marek EKO-LINE Usługi Komunalne Buszkowice 62, 37- 710 Żurawica do:
 Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „EMPOL” sp. z o.o.
Os. Rzeka 133,
34-451 Tylmanowa
 Sortowni Odpadów Komunalnych w Giedlarowej,
37-300 Leżajsk
Brak jest innych możliwości w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.
Zgodnie z umową, Wykonawca zobowiązany był zagospodarować odebrane
zmieszane odpady komunalne poprzez przekazanie ich do odzysku podmiotowi
posiadającemu stosowne zezwolenie w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany był również
do zagospodarowania selektywnie odebranych odpadów komunalnych poprzez poddanie ich
odzyskowi lub przekazanie ich do odzysku czy też przygotowanie do ponownego użycia.

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
W

2014

r.

nie

realizowano

żadnych

zadań

inwestycyjnych

związanych

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Priorytetową inwestycją jest zorganizowanie
i uruchomienie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Potrzeby
inwestycyjne związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
dotyczą w szczególności: przygotowania dokumentacji, zakupu pojemników do segregacji
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odpadów komunalnych na terenie PSZOK. Dodatkowo nakładów inwestycyjnych wymaga
wykonanie utwardzenia, ogrodzenia terenu PSZOK oraz wyposażenie w monitoring.
Ze względu na znaczące koszty wybudowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, Wójt Gminy Łańcut w celu ich obniżenia, a tym samym możliwości
wnoszenia przez mieszkańców niższych opłat, prowadzi rozmowy z przedsiębiorcami
mogącymi wynająć odpowiednie pomieszczenia na ten cel. Ponadto realizowany
harmonogram odbioru odpadów zmieszanych i selektywnych sprzed posesji w dużym stopniu
spełnia oczekiwania mieszkańców.

3. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
Koszty

poniesione

w

związku

z

odbieraniem,

odzyskiem,

recyklingiem

i unieszkodliwianiem odpadów za 2014 r. wyniosły 1219459,83 zł brutto (słownie: jeden
milion dwieście dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć zł i 83/100).
Ponadto do wskazanych wyżej kosztów, doliczyć należy koszty wynikające z wdrożenia
i obsługi systemu gospodarowania odpadami, na które składają się następujące wydatki:
a) korespondencja: 7728,70 zł
b) utrzymanie programu komputerowego i czytnika kodów wspomagającego pracę kasy
(licencje): 2066,40 zł
c) wynagrodzenie osobowe pracowników (2 etaty): 95274,10 zł
d) prowizja bankowa 676,50 zł
Na funkcjonowanie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za
2014 rok wydatkowano kwotę brutto 1325205,53 zł (słownie: jeden milion trzysta
dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięć zł i 53/100).

4. Liczba mieszkańców
Gmina

Łańcut

leży

w centralnej

części

województwa

podkarpackiego,

w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Łańcuta, w południowej części doliny Wisłoka, na
pograniczu kotliny Sandomierskiej i Pogórza Dynowskiego, przy trasie międzynarodowej
E- 40, na wysokości 185- 95 m n.p.m. Jest największą pod względem powierzchni
i ludności gminą powiatu łańcuckiego, w jej skład wchodzi 9 sołectw: Albigowa, Cierpisz,
Głuchów, Handzlówka, Kosina, Kraczkowa, Rogóżno, Sonina i Wysoka. Na obszarze
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10627 ha zameldowanych było wg stanu na 31.12.2014 r. - 21358 osób. Systemem zostało
objętych 5275 właścicieli nieruchomości (tj. 18650 osób zgłoszonych jako zamieszkujące
w deklaracjach), z czego 4877 właścicieli nieruchomości (tj. 17759 osób zgłoszonych
w deklaracjach jako zamieszkujące) zdecydowało się gromadzić odpady komunalne
w sposób selektywny, natomiast 398 właścicieli nieruchomości (tj. 891 osób zgłoszonych
w deklaracjach jako zamieszkujące) wskazało w swojej deklaracji, że odpady komunalne
będą gromadzone w sposób nieselektywny.
W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
złożonych w Urzędzie Gminy Łańcut, zgłoszonych zostało przez właścicieli nieruchomości
łącznie 18650 osób zamieszkujących w poszczególnych sołectwach.
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Ludność

Różnica między osobami zameldowanymi a zamieszkującymi zgłoszonymi w deklaracjach
wynika m.in 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.
5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy z uprawnionym
podmiotem
Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy to właściciele nieruchomości
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niezamieszkałych, na których powstają odpady (między innymi przedsiębiorcy, instytucje
itp.). Podmioty te zobowiązane są do posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta
Gminy Łańcut.
W 2014 r. w toku weryfikacji przedsiębiorców, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz gminy ustalono,
że 226 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych posiada ważne umowy, z firmami, które
są wpisane do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Łańcut.
Weryfikacja w tym zakresie jest prowadzona.
W Gminie Łańcut ok. 95,3% mieszkańców posiada kanalizację. 73 właścicieli
nieruchomości posiada zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków
bytowych.
W 2014 r. w ramach toczących się postępowań administracyjnych w sprawie
dokonania kontroli pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych:
4 właścicieli nieruchomości przyłączyło się do sieci kanalizacyjnej, 2 właścicieli
nieruchomości podpisało umowę na wywóz nieczystości ciekłych oraz w stosunku do
1 właściciela nieruchomości, w związku z niepodłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej
i nie wyposażeniem nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zapadł wyrok sądowy.
6. Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Łańcut w 2014 roku
I.

Niesegregowane odpady komunalne:
Masa
odebranych
Masa odpadów o kodzie 20
odpadów o
03 01 poddanych
kodzie
składowaniu5) [Mg]
20 03 015) [Mg]
Odebranych z obszarów
wiejskich

II.

2265,8

0

Masa odpadów o kodzie 20 03 01 poddanych
innym niż składowanie procesom
przetwarzania5) [Mg]

2265,8

Frakcje zbierane w sposób selektywny:

Kod odebranych
odpadów komunalnych4)

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych4)

Łączna masa odebranych odpadów
komunalnych5) [Mg]

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

38,6

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

397,5

15 01 04

Opakowania z metali

17,7

6

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

0,4

15 01 07

Opakowania ze szkła

201,9

16 01 03

Zużyte opony

26,2

20 01 01

Papier i tektura

0,2

20 01 23

Urządzenia zawierające freon

3,5

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

14,1

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01
35

6,0

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

35,0

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób
selektywny

9,3

Frakcje odpadów [Mg]
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Gmina Łańcut osiągnęła w 2014 roku, zgodnie z art. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
ze zm.) następujące poziomy:
1. Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych: 34,86%
2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%
3. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania: 36,43%
Powyższe poziomy mieszczą się w dopuszczalnych poziomach opublikowanych
w rozporządzeniach Ministra Środowiska.

7. Ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania

odpadów

komunalnych

przeznaczonych

do

składowania,

odebranych z terenu gminy
Masa odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych, przeznaczona do składowania na składowisku odpadów w 2014 roku
wyniosła 0 Mg.
Opr. Nowak Magdalena
Kuźniar Sławomir
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