
    Gmina Wielopole Skrzyńskie
    39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
    

                     

                       Analiza stanu gospodarki odpadami

        komunalnymi na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie 

                                              w 2015r.

                                                     Wielopole Skrzyńskie, styczeń 2016r.



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.

Niniejsze  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 2015 rok, w którym obowiązek odbioru i zagospodarowania

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych spoczywał na gminie. 

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.
W 2015 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/ matal – 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.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych  w 2015r. przeprowadzono w dniach  od 21 – 25 września 
 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.
 Ponadto na terenie gminy w każdej miejscowości w dniu 23 maja 2015r. została przeprowadzona
 zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego m.in. komputery, monitory, drukarki, sprzęt
 RTV i AGD (dekodery,elektronika domowa, lodówki, zamrażarki, pralki itp.) odbiorniki radiowe
 i telewizyjne, kamery, adaptery, narzędzia elenktyczne oraz inne urządzenia zasilane prądem
 elektrycznym.
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 2015 r. 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  pięć  regionów:  centralny,  południowo-wschodni,
południowo-zachodni,  północny,  wschodni   Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  należy  do  regionu
zachodniego.
W regionie Zachodnim w 2015r. 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 2015 roku

      Rodzaj odpadów   Nazwa instalacji do której zostały przekazane odpady

 

     
    Zmieszane odpady komunalne
                      20 03 01

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
odpdy.

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.

Koszty odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych – 230.147,90 zł

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych – 26.886,02 zł                   

      W ramach programu usuwania azbestu w 2015r. gmina Wielopole Skrzyńskie wywiozła na
wysypisko  odpadów  niebezpiecznych  68.000  ton  płyt  azbestowych,  wydatkowała  kwotę  -
22.780,68  zł  w tym 5.547,14  zł  ze  środków Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i
Gospodarki  Wodnej  w  Rzeszowie,  7.924,49  zł  ze  środków  Narodowego  Funduszu  Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz  9.309,05 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 31.12.2015r. wynosiła 8.540 osób, natomiast systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015r. objęto 6.934 mieszkańców. 
Różnica między liczbą osób zadeklarowanych a zameldowanych na terenie gminy wynika z faktu,
iż wiele osób zameldowanych przebywa poza granicami gminy, co zostało odpowiednio wyjaśnione
w składanych przez właścicieli nieruchomości oświadczeniach.  
Gmina Wielopole Skrzyńskie  w 2016r. prowadziła 5 postępowań administracyjnych wobec osób,
które nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Wobec właścicieli nieruchomości wszczęto z urzędu postępowanie i określono w drodze decyzji
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

VII.  ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWORZONYCH NA TERENIE GMINY
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE.

W tabeli poniższej przedstawiono masy odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców
w 2015r. zebrane przez firmę wybrana w drodze przetargu.       

Kod odpadu Rodzaj odpadów komunalnych Ilość  odpadów  odebranych  od
mieszkańców w Mg

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 43,5

15 01  02 Tworzywa sztuczne 47,5

15 01 04 metale 36,2

15 01 07 szkło 86,5

16 01 03 opony 37,2

17 04 05 Żelazo i stal 6,1

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne 0,6

20 03 01 Zmieszane odpady komunalne 390

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 35,5

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.
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 2015 poziomy przedstawiały się następująco.

Rodzaj odpadów Osiągnięty poziom przez gminę 
w 2015r.

Wymagany  przepisami
prawa  do  osiągnięcia  w
n2015r.

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

 

                  58,6 %                       16 %

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

                     100 %                         40 %

IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI.
     Roczna  analiza  stanu  gospodarki  odpadami  komunalnym  i  na  terenie  gminy  Wielopole
Skrzyńskie   za  rok  2015  została  opracowana  w  celu  weryfikacji  możliwości  technicznych  i
organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
     Na  podstawie  powyższych  danych  należy  stwierdzić,  że  system  gospodarki  odparciami
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.

Sporządziła; Jolanta Wośko

Wielopole Skrzyńskie, 25.01.2017r.


