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I. WPROWADZENIE

         Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3

ust. 2 pkt 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U z 2016r. poz. 250). 

Analizy  dokonuje  się  w  celu  weryfikacji  możliwości  technicznych  i  organizacyjnych  gminy

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art.9tb w/w ustawy opracowanie sporządzono na podstawie sprawozdań złożonych przez

podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości , rocznego sprawozdania z

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych

mających wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na

terenie gminy Wielopole Skrzyńskie.

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

♦ możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
   pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
   komunalnych przeznaczonych do składowania 
♦ potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 
♦ koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem unieszkodliwieniem
   odpadów komunalnych
♦ liczbę mieszkańców gminy
♦ 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
♦ ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy
♦ ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych z terenu gminy oraz
   powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości
   z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych                     
   do składowania.
         Niniejsza analiza obejmuje rok 2017, w którym obowiązek odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych spoczywał na gminie. 

1. REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Prowadzony przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie na podstawie art.9b pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1289)

      Zgodnie z obowiązującym do 1 lipca 2013r. prawem, każdy właściciel nieruchomości powinien
mieć podpisaną umowę na odbieranie odpadów komunalnych z terenu jego nieruchomości, a stroną
umowy mógł  być  każdy  przedsiębiorca  posiadający  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w
zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Nowi  przedsiębiorcy,  którzy  chcą  prowadzić  działalność  polegającą  na  odbieraniu  odpadów
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  muszą  uzyskać  wpis  do  rejestru  działalności
regulowanej. Przedsiębiorcy, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy mieli wydane decyzje na
odbieranie odpadów komunalnych, mogli prowadzić działalność na ich podstawie do końca 2012r.
Po upływie w/w terminu, przedsiębiorcy byli zobowiązani uzyskać wpis do rejestru działalności
regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie. 



Wpisu do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Poniżej  wykaz przedsiębiorców wpisanych  do rejestru działalności  regulowanej  prowadzonego
przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie ( stan na 31.12.2017r.) 

Lp. Nazwa przedsiębiorcy Adres Nr rejestrowy

1. P.H.P.U.”ZAGRODA”
Sp. z o.o.Strzyżów

Ul. 1-go Maja 38 B
38-100 Strzyżów

UG.6235.1.2012

2. Produkcja,Handel,Usługi
„EKOMAX” 

ul. Hankówka 28
38-200 Jasło

UG.6235.2.2012

3. Remondis Kroeko 
Sp. z o.o.

Ul. Fredry 1
38-400 Krosno

UG.6235.4.2012

4. Przedsiębiorstwo Gospodarowania 
Odpadami Sp. z o.o. 

Paszczyna 62 B
39-207 Brzeźnica 

UG.6235.3.2012

5. Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych

39-100 Ropczyce
Ul. Przemysłowa 12

UG.6235.5.2012

6. Zakład Usług
Komunalnych

39-103 Ostrów 
Ostrów 225

UG.6235.6.2012

7. Zakład Produkcyjno-Usługowo- 
Handlowy 

38-100 Strzyżów
Glinik Charzewski 117

UG.6235.2.2013

8. Dębickie Zakłady
Komunalne „DEZAKO”

39-200 Dębica
ul. Rzeszowska 14

UG.6235.2.2014

  

2.  Podmiot  prowadzący  działalność  w  zakresie  opróżniania  zbiorników   bezodpływowych  i
transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie zgodnie z art.7 ust.1  pkt 2
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017r.
poz. 1289 z póź. zm.)  winien posiadać zezwolenie Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie, spełniając
wymagania określone w Uchwale Nr XXXIX/208/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.

  Poniżej  wykaz  przedsiębiorców posiadających  zezwolenia  w zakresie  opróżniania  zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie ( stan na
31.12.2017r.) 

Lp. Nazwa przedsiębiorcy Adres Nr  zezwolenia  /data
wydania/

1.  Skup i Sprzedaż Drzewa Klockowego i 

 Opałowego Tartacznictwo Produkcja i 

Wyrób Stacja Paliw  Alfred Reguła

 39-110 Wielopole 

Skrzyńskie 432

   

UG.7615.1.2008

2.  Wywóz nieczystości, skup i sprzedaż 

  zwierząt rzeźnych, usługi koparką

  Piotr Kosydar  

39-110 Wielopole 

Skrzyńskie 403

UG.6233.1.2014

3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 39-100 Ropczyce     

ul. Przemysłowa 12 

UG.6233.2.2014



II. SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TEREMIE 
                                 GMINY WIELOPOLE SKRZYŃSKIE.
       W myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca
2013r.  Obowiązek  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości
zamieszkałych  przejęła  Gmina.  Natomiast  właściciele  lub  zarządzający  nieruchomościami
niezamieszkałymi  na  terenie  których  powstają  odpady  komunalne   mieli  obowiązek  zawarcia
indywidualnej  umowy  na  odbiór  tych  odpadów   z  firmą  wpisaną  do  rejestru  działalności
regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie.
Zasady  funkcjonowania  gminnego  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  określają
szczegółowo akty prawa miejscowego :
1/ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie -Uchwała     
     Nr XX/123/2016 Rady Gminy Wielopole;e Skrzyńskie z dnia 21 czerwca 2016r.
2/  Uchwała  w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na
terenie gminy Wielopole Skrzyńskie  Nr XXXV/227/2017 z dnia 19 października 2017r.
3/ Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
     na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie Nr XXV/122/2012r. z dnia 20 listopada 2012r.
4/  Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie
    odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian 
    za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    Nr XX/125/2016 z dnia 21 czerwca 2016r.
5/ Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
  komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
 Wielopole Skrzyńskie oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji
  elektronicznej Nr XXI/130/2016r z dnia 19 lipca 2016r.
6/ Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
  odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie
  Nr XX/124/2016r. z dnia 21 czerwca 2016r.
7/ Uchwała w sprawie ustalenia zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami
   komunalnymi  w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów o wysokości wynagrodzenia
   za inkaso Nr VI/28/2015 z dnia 24 marca 2015r.
   
     Podjęte  uchwały  stały  się  podstawą  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi
funkcjonującego na terenie  gminy Wielopole Skrzyńskie,  który zaczął  obowiązywać od 1 lipca
2013r.
Całość zmian systemowych powiązana jest z monitorowaniem sposobu postępowania z odpadami
komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz przez gminę.
Zarówno na gminę jak i  podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli  nieruchomości
nałożono obowiązek składania sprawozdań z realizacji wyznaczonych zadań.
W  szczególności,  obowiązek  ten  odnosi  się  do  osiągnięcia  określonych  poziomów  odzysku
i  recyklingu  odpadów  komunalnych  oraz  redukcji  masy  odpadów  ulegających  biodegradacji
kierowanych na składowiska.
Obowiązek składania wspomnianych sprawozdań spoczywa na:
1/ podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości – obowiązek
    półrocznego sprawozdania gminie



2/ podmiotach prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
     i transportu nieczystości ciekłych – obowiązek kwartalnego sprawozdania gminie
3/ podmiotach prowadzących Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – obowiązek
     rocznego sprawozdania
4/ Wójcie Gminy – obowiązek rocznego sprawozdania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego
oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. 

              W 2017 roku usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy 
Wielopole Skrzyńskie świadczył Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy Zenon Haligowski 
Glinik Charzewski 117, 38-100 Strzyżów, wybrany w trybie przetargu nieograniczonego.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Wielopole Skrzyńskie każdy 
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania odpadów komunalnych z zachowaniem 
podziału na frakcje. 
Selektywnie zebrane odpady mieszkańcy gromadzą w workach oznaczonych odpowiednim kolorem;       
1/ zmieszane odpady komunalne /niesegregowane/ – worek czarny
2/ tworzywa sztuczne – worek żółty
3/ szkło białe i kolorowe – worek zielony
4/ papier, tektura, odzież i tekstylia opakowania wielomateriałowe – worek niebieski
5/ metal – worek czerwony
6/ odpady kuchenne i ogrodowe – worek brązowy.
Odbiór powyższych odpadów odbywał się z częstotliwością :
1/ od 1 lipca do 30 września – dwa razy w miesiącu z terenu zabudowy rolniczej w miejscowości

Wielopole Skrzyńskie, Nawsie, Glinik, Brzeziny i Broniszów
2/ w pozostałych miesiącach roku 1 raz w miesiącu z terenu zabudowy rolniczej w miejscowości

Wielopole Skrzyńskie, Nawsie, Glinik, Brzeziny i Broniszów
3/ w każdy piątek z centrum Wielopola Skrzyńskiego
4/ kosze uliczne 2 razy w tygodniu.
Przeterminowane leki mieszkańcy mogli pozostawiać w specjalnych pojemnikach w dwóch 
punktach aptecznych w Wielopolu Skrzyńskim, skąd były odbierane przez Urząd Gminy.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych  w 2017r. przeprowadzono w dniach  od 11 – 20 września
2017r. tj.(min. stare meble, dywany, krzesła plastikowe, wanny, okna, drzwi, przeterminowane leki,
 chemikalia, farby i rozpuszczalniki, zużyte baterie i akumulatory, opony oraz zużyty sprzęt
 elektryczny i elektroniczny) na trasie zbierania odpadów.
 Każdy właściciel nieruchomości otrzymał kalendarz odbioru odpadów oraz komplet worków do
 segregacji odpadów, wydrukowane kody do naklejania na worki z napisem SEGREGOWANE do
 naklejania na worki kolorowe z odpadami posegregowanymi oraz kody z napisem ZMIESZANE
 do naklejania na worki czarne z odpadami zmieszanymi.
Informację o terminach odbioru poszczególnych grup odpadów komunalnych wraz
 z harmonogramem zostały, udostępnione w Urzędzie Gminy pok. nr 4, w firmie odbierającej
odpady nr tel 696614537 i na stronie internetowej Gminy Wielopole Skrzyńskie w zakładce
ochrona środowiska.
W 2017r. nie został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych.
Informację o lokalizacji  oraz godzinach otwarcia  punktu Gmina Wielopole Skrzyńskie poda do
publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej  oraz  na  tablicach  ogłoszeń.  Informacja  o  której
mowa  powyżej  obejmować  będzie  również  frakcje  odpadów  przyjmowanych  przez  punkt
selektywnej zbiórki odpadów.



III. MOŻLIWOŚĆ 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 Województwa Podkarpackiego przyjętym Uchwałą
Sejmiku Województwa Podkarpackiego NrXXIV/409/12 dnia 27 sierpnia 2012r. 
Obszar  województwa  został  podzielony  na  na  5  regionów:  centralny,  południowo-wschodni,
południowo-zachodni, północny, wschodni.
Gmina Wielopole Skrzyńskie została podporządkowania do regionu zachodniego.

Tabela : Wykaz gmin Regionu zachodniego.

Gminy przyporządkowane do Regionu zachodniego     Liczba ludności 
       w regionie

- powiat ropczycko-sędziszowski – Iwierzyce, Ostrów,   Ropczyce,
   Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyńskie

- powiat kolbuszowski- Cmolas, Dzikowiec, Kolbuszowa, Majdan
  Królewski, Niwiska

- powiat dębicki – Brzostek, Czarna, Dębica/M/, Dębica/W/, Jodłowa,
   Pilzno,Żyraków, Radomyśl Wielki, Tuszów Narodowy, Wadowice
  Górne

- powiat mielecki- Borowa, Czermin, Gawłuszowice, Mielec/M/,
  Mielec/W/, Padew Narodowa, Przecław

 
– 366,4 tys. mieszkańców
               w regionie
     /stan na koniec 2014 r./

Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów w regionie zachodnim wynosiła 94,5 tys. Mg z czego
odebrano i zebrano 73,3 tys. Mg (w tym 52,1 tys. Mg odpadów zmieszanych), co stanowiło prawie
76% odpadów wytworzonych.

W regionie Zachodnim w 2017r. działały dwie instalacje regionalne tj. mechaniczno-biologiczne
instalacje  do  przetwarzania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  należące  do  Zakładu  Usług
komunalnych w Ostrowie oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Odpadami Sp. z o.o.  w
Paszczynie.
Na  obszarze  regionu  funkcjonują  instalacje  zastępcze  do  przetwarzania  zmieszanych  odpadów
komunalnych tj. Euro-Eko Sp. z o.o. w Mielcu oraz Kozodrzy, FHUP Wibo s.c w Maliniu, ZUOK
w Mielcu.
Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Odpadami  Sp.  z  o.o.  w  Paszczynie  zarządza  także  instalacją  do
przetwarzania odpadów zielonych mającą status  RIPOK.
Pozostałości  po  sortowaniu  odpadów  można  zagospodarować  na  składowisku  odpadów  w
Kozodrzy (instalacja RIPOK zarządzana przez GZGK Sp. z o.o. w Ostrowie).



Tabela  1.Rodzaj  odpadów i  nazwa instalacji  do  której  były  kierowane  zmieszane  odpady  oraz
pozostałości  z  sortowania  i  pozostałości  z  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania  odpadów
komunalnych w 2017 roku.

      Rodzaj odpadów   Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady

   Zmieszane odpady komunalne
                 

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy
Zakład Usług Komunalnych  w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
39-207  Brzeźnica,  Paszczyna  62B  Sortownia  odpadów
zmieszanych  i selektywnej zbiórki. 
Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy 
39-103 Ostrów
EURO-EKO Sp. z o.o. ZPPA Kozodrza II
39-300 Mielec Ul. Wojska Polskiego 3

Inne  odpady  (w  tym  zmieszane
substancje  i  przedmioty)  z
mechanicznej  odróbki  odpadów
inne niż wymienione w 19 12 12

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy 
39-103 Ostrów
EURO-EKO Sp. z o.o. ZPPA Kozodrza II
39-300 Mielec, Ul. Wojska Polskiego 3

Składowisko  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne
GKiM Sp. z o.o. Strzyżów
Sortownia  Odpadów  PHPU  „ZAGRODA”  Sp.  z  o.o.  38-100
Strzyżów

Odpady  zielone  –  20  02  01
(odpady ulegające biodegradacji)

W 2015r.  z  terenu  Gminy  Wielopole  Skrzyńskie  nie  zebrano
żadnych odpadów ulegających biodegradacji. Nieruchomości na
terenie  gminy  posiadają  przydomowe kompostowniki  na  takie
odpady.

Tabela 2. Wykaz odbiorców, do których przekazane zostały wysortowane odpady.

Rodzaj odpadów Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady

    Szkło Sortownia Odpadów PHPU „ZAGRODA” Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów
Przedsiębiorstwo  Handlowo-Usługowo  ANMAR  39-100  Ropczyce  ul.
Krakowska 12

    Makulatura Sortownia Odpadów PHPU „ZAGRODA” Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy
Zakład Usług Komunalnych  w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
39-207 Brzeźnica, Paszczyna 62B

Opakowania z tworzyw 
sztucznych,  metale, 
opony, zużyte urządzenia 
elektryczne i 
elektroniczne, 

Sortownia Odpadów PHPU „ZAGRODA” Sp. z o.o. 38-100 Strzyżów



IV. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
      KOMUNALNYMI.
W analizowanym okresie w Gminie Wielopole Skrzyńskie nie realizowano inwestycji związanych
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

V.  KOSZTY  PONIESIONE  W  ZWIĄZKU  Z  ODBIERANIEM,  ODZYSKIEM,
RECYKLINGIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017r. wynosiły :
a/   3,60 zł od osoby za odbiór odpadów segregowanych
b/ 10,00 zł od osoby za odbiór odpadów niesegregowanych.
Koszty  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  segregowanych  i  zmieszanych  –
237.652,16 zł

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 29.370,82 zł .                   

      W ramach programu usuwania azbestu w 2017r. gmina Wielopole Skrzyńskie wywiozła na
wysypisko  odpadów  niebezpiecznych  45.410  ton  płyt  azbestowych,  wydatkowała  kwotę  -
14.669,40  zł  w tym 4.195,65  zł  ze  środków Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i
Gospodarki  Wodnej  w  Rzeszowie,  5.993,79  zł  ze  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  4.479,96 zł ze środków budżetu Gminy. 

VI.  LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY.
      Według danych Wydziału Ewidencji Urzędu Gminy Wielopole Skrzyńskie liczba mieszkańców
zameldowanych na terenie gminy na dzień 31.12.2017r. wynosiła 8.406 osób, natomiast systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017r. objęto 6.877 mieszkańców. 
Liczba złożonych deklaracji w poszczególnych wsiach :
1/ Broniszów          – 192 ( w tym 4 deklaracje z nieselektywnym odbiorem)
2/ Brzeziny             -  518 (w tym 2 deklaracje z nieselektywnym odbiorem)
3/ Glinik                  -  323 (w tym 3 deklaracje z nieselektywnym odbiorem)
4/ Nawsie               -  348 (w tym 6 deklaracji z nieselektywnym odbiorem)
5/ Wielopole Skrz. -  486(w tym 15 deklaracji z nieselektywnym odbiorem)
               ---------------------------------------------------------------------------------
               Razem -  1867 deklaracji ( w tym 31 z nieselektywnym odbiorem)          
Różnica między liczbą osób zadeklarowanych a zameldowanych na terenie gminy wynika z faktu,
iż wiele osób zameldowanych zamieszkuje poza gminą ( w innych miejscowościach lub za granicą)
co zostało odpowiednio wyjaśnione w składanych przez właścicieli nieruchomości oświadczeniach.
 
VII.  ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE.

W tabeli poniższej przedstawiono masy odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców
w 2017r. zebrane przez firmę wybraną  w drodze przetargu.  

Kod
odpadu

Rodzaj  odpadów
komunalnych

Ilość  odpadów
odebranych  od
mieszkańców w  Mg
w 2015r.

Ilość  odpadów
odebranych  od
mieszkańców w  Mg
w 2016r.

Ilość  odpadów
odebranych  od
mieszkańców  w  Mg
w 2017r.



15 01 01 opakowania z papieru i tektury 43,5 44,28 31,05

15 01 02 tworzywa sztuczne 47,5 23,05 49,56

15 01 04 metale 36,2 38,28 40,54

15 01 07 szkło 86,5 96,37 90,03

16 01 03 opony 37,2 39,49 33,3

20 03 01 zmieszane odpady komunalne 390 420,14 432.71

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 35,5 69,12 30,56

17 01 07 Zmieszane odpady betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w
17 01 06

-- --- 34,7

17 02 01 drewno --- --- 14,55

20 01 35 Zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny

---- --- 1,89

20 01 36 Zużyty sprzęt gospodarstwa 
domowego

--- --- 2,14

VIII. ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH
ODEBRANYCH  Z  TERENU  GMINY ORAZ  POWSTAJĄCYCH  Z  PRZETWARZANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA.

1.  Informacja  o  osiągniętym  poziomie  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania :

Lp                       2017 rok

1 Masa  odpadów  komunalnych  ulęgających
biodegradacji wytworzona w 1995r. - OUB1995(Mg)
     

                    385,61Mg

2 Masa  odpadów  ulegających  biodegradacji
odebranych odebranych z zebranych ze strumienia
odpadów komunalnych             z obszaru gminy w
roku  rozliczeniowym,  przekazanych  do
składowania- MOUBR (Mg)

                     86,921 Mg

3 Osiągnięty  poziom  ograniczenia  masy  odpadów
komunalnych  ulegających  biodegradacji
przekazanych do składowania (%)

                      23,48 %

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i niektórych frakcji
odpadów  komunalnych  (Dz.U.  z  2016r  nr  2167)  gminy  są  zobowiązane  do  osiągnięcia  w
poszczególnych latach poziomów recyklingu.



W gminie Wielopole Skrzyńskie w roku 2017 poziomy przedstawiały się następująco: 

Rodzaj odpadów Osiągnięty poziom przez gminę 
w 2017r.

wymagany  przepisami
prawa  do  osiągnięcia  w
2017 r.

Poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów :
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła.
 

 

                    33,00 %                       20 %

Poziom recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów : 
odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych

                     100 %                         45 %

IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.

     Roczna  analiza  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnym  i  na  terenie  gminy  Wielopole
Skrzyńskie  za rok 2017 została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Na  podstawie  powyższych  danych  należy  stwierdzić,  że  system   gospodarki  odpadami
komunalnymi na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie funkcjonował prawidłowo.
Mieszkańcy  mieli  możliwość  oddania  wszystkich  odpadów  komunalnych  powstających
w gospodarstwie domowym.
Analiza  ta  ma  również  dostarczyć  informacji  o  liczbie  mieszkańców,  liczbie  właścicieli
nieruchomości  objętych  nowym systemem gospodarowania  odpadami  komunalnymi  ale  przede
wszystkim  dostarczyć  niezbędnych  informacji  dla  stworzenia  najbardziej  efektywnego
ekonomicznie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

                                                                                                         Wójt Gminy 
                                                                                                   Wielopole Skrzyńskie


