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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za 2017 rok

Cel przygotowania analizy
W oparciu o przepisy art. 9tb. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

-  wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza analizę stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na 
koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje w  szczególności:

- możliwości 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 i unieszkodliwianiem 
odpadów komunalnych,

- liczbę mieszkańców,

- liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 u s t.l, 
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 odbieranych z terenu gminy 
oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania 
i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania.

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w  terminie do 30 kwietnia za 
poprzedni rok kalendarzowy i podlega ona publicznemu udostępnieniu na stronie podmiotowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy.

Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami

Analiza została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Zarszyn funkcjonuje 
w oparciu o następujące podstawy prawne:

• Ustawa z dnia 13 w rześnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ),

•  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2018 r. poz. 21),
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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za 2017 rok

• Uchwała NR X X X I/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 
2017 roku w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Podkarpackiego 2022,
•  Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 przyjęty uchwałą NR 88 Rady Ministrów 
z dnia 1 lipca 2016 roku ( M.P. 2016 r., poz. 784),

• Rozporządzenie M inistra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczania składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 
2017 r., poz. 2412)

• Rozporządzenie M inistra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w  sprawie szczegółowych 
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 
z 2013, poz. 122),

• Rozporządzenie M inistra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów 
sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach 
ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami,

• Rozporządzenie M inistra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych ( Dz.U. 2016 poz.2167),

• Rozporządzenie M inistra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz.U. 2017 poz. 19),

- Uchwała Nr XXV/210/12 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zarszyn,

- Uchwała Nr XXV/212/12 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zarszyn,

- Uchwała Nr XXV/213/12 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Zarszyn,

- Uchwała Nr XXV/214/12 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

- Uchwała Nr W 32/2015 Rady Gminy Zarszyn w  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy 
Zarszyn.

- Uchwała Nr XXII/171/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzym ania czystości i porządku na terenie Gminy Zarszyn,
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-  Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zarszyn,

- Uchwała Nr XXII/174/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie 
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy 
Zarszyn,

- Uchwała Nr XXII/175/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Rady Gminy Zarszyn w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w  zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,

- Uchwała Nr XXXV/253/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie terminu, 
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- Uchwała N r X LV I/317/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
zmiany uchwały własnej N r X X II/175/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 
29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
i zagospodarowania tych odpadów, w  zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Uchwała Nr X LV I/316/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 
zmiany uchwały własnej N r XXII/171/2016 Rady Gminy Zarszyn z dnia 29 czerwca 2016 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zarszyn

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Zarszyn 
w 2017 r.

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 
podobne do odpadów powstających w  gospodarstwach domowych.
Przez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów, 
łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak  również późniejsze postępowanie 
z miejscami unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze 
sprzedawcy odpadów lub pośrednika w  obrocie odpadami.

W myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odl lipca 
2013 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych przejęła gmina. Rada Gminy Zarszyn nie skorzystała z możliwości przejęcia 
powyższego obowiązku na nieruchomościach niezamieszkałych, na których odpady powstają 
wskutek prowadzenia działalności gospodarczej. Dlatego właściciele tych nieruchomości 
w  dalszym ciągu mieli obowiązek zawarcia indywidualnej umowy z uprawnionym podmiotem 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych powstających wskutek prowadzenie działalności.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Zarszyn na dzień
31.12.2017 r. objętych było 2448 nieruchomości zamieszkałych.
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Analiza stanu sosyodarki odyadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za 2017 rok

Odpady komunalne z terenu gminy odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej 
w systemie workowym. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie 
Zarszyn, na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów 
komunalnych w workach o następujących kolorach:

- niebieskim -  z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury,

- żółtym - z przeznaczeniem na metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych 
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

- zielonym -  z przeznaczeniem na szkło w tym opakowania ze szkła,

- brązowym - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

Niesegregowane zmieszane odpady komunalne gromadzone są w workach w kolorze czarnym
0 pojemności 60 1 lub 120 1.

Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych odbywa się dwa razy w miesiącu, natomiast segregowanych odpadów 
komunalnych jeden raz w miesiącu.

Zebrane odpady komunalne przekazywane są przedsiębiorcy w  workach, które 
właściciele nieruchomości zamieszkałych winni zamknąć i oznakować nadrukiem 
zawierającym kod paskowy identyfikujący właściciela nieruchomości oraz rodzaj 
przekazywanego odpadu. W yposażenie nieruchomości w worki przyjęła gmina, jako część 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za 
uiszczoną opłatę.

Odpady komunalne z terenu Gminy Zarszyn w 2017 r. były odbierane przez 
REMONDIS KROeko Sp. z o.o., ul. Fredry 1, 38-400 Krosno, przedsiębiorcę wyłonionego 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i transport odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Zarszyn” w trybie przetargu nieograniczonego.

N a terenie gminy Zarszyn ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się również 
tzw. „odpady problemowe” tj. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
1 elektroniczny, zużyte baterie, zużyte opony, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 
budowlano-remontowe i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku, przed sezonem letnim i przed 
sezonem zimowym, zgodnie z ustalonym harmonogramem pomiędzy podmiotem wyłonionym 
w trybie udzielenia zamówienia publicznego a gminą.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, chemikalia, odpady budowlano- 
remontowe i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów przyjmowane są w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który zlokalizowany jest na terenie 
oczyszczalni ścieków w Zarszynie ul. Cicha 21.

Zużyte baterie zbierane są w PSZOK lub w specjalistycznych pojemnikach 
w  placówkach oświatowych oraz Urzędzie Gminy w Zarszynie.

Przeterminowane leki zbierane są w specjalistycznych pojem nikach zlokalizowanych 
w czterech aptekach na terenie Gminy Zarszyn. W roku 2017 były to apteki:

1. Apteka „ Omega” EU-OM EGA Sp. z o.o. w Zarszynie ul. Bieszczadzka 134,
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2. Werbena-Bis Waldemar W ijaszka Punkt Apteczny Jaćmierz 234,
3. Punkt Apteczny w Długiem, ul. Sanocka 147,
4. Punkt Apteczny Nowosielce, ul. Heleny Gniewosz 85.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się gromadzić odpady 
komunalne w sposób selektywny, zobowiązani są do uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości 7,24 zł miesięcznie od osoby, natomiast opłata za 
gospodarowanie odpadami w  przypadku właścicieli zbierających odpady w sposób nie 
selektywny wynosi 14 zł od osoby.

Uchwałą Nr XXXV/253/20 z dnia 9 maja 2017 r. Rada Gminy Zarszyn określiła termin, 
częstotliwość i tryb uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 lipca 2017 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być 
wnoszona na przypisane właścicielowi nieruchomości indywidualne konto bankowe lub konto 
bankowe Gminy Zarszyn z dołu w następujących terminach:

1) za I kwartał do dnia 31 marca danego roku,
2) za II kwartał do dnia 30 czerwca danego roku,
3) za III kwartał do dnia 30 września danego roku,
4) za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

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

Zgodnie z przepisami art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w  gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości obowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz 
odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych.

Zgodnie z zasadą bliskości określonej w  art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach ( Dz. U. 2018 r. poz. 21), nakazuje się również, aby odpady komunalne zmieszane, 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, 
a także odpady zielone, były przetwarzane na terenie regionu gospodarki odpadami 
komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla W ojewództwa Podkarpackiego Gmina 
Zarszyn należy do Regionu Południowego, dla którego regionalną instalacją do przetwarzania 
zm ieszanych odpadów komunalnych została ustanowiona instalacja mechaniczno- 
biologicznego przetwarzania odpadów w Krośnie zarządzana przez M iejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie. Przedsiębiorstwo to zarządza również instalacją 
regionalną do przetwarzania odpadów zielonych w  Krośnie. Stąd też -  zgodnie z założeniami 
ww. planu wojewódzkiego -  m iejscem  zagospodarowania zebranych z terenu gminy Zarszyn 
zm ieszanych odpadów komunalnych, odpadów zebranych selektywnie, w tym odpadów 
zielonych i innych bioodpadów, a także pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania, jest regionalna instalacja do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowana w Krośnie ul. Białobrzeskiej 108.
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Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w  gminach, ustawy
0 odpadach oraz Planu gospodarki odpadami województwa podkarpackiego, odpady 
komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w roku 2017 zostały przekazane
1 zagospodarowane zgodnie z wymaganiami. Instalacje do których przekazano odpady 
komunalne wymienione są w niżej umieszczonym rocznym sprawozdaniu W ójta Gminy 
z realizacji zadań i zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, jakie przesłane jest do 
Marszałka Województwa Podkarpackiego i do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska.

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA/ZWIĄZKU 
MIĘDZYGMINNEGO Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

KOMUNALNYMI

ZA 2017 ROK

ADRESAT11

1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO

2) WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA

1. NAZWA GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO21

G M INA ZARSZYN

Rodzaj gm in y31: W IEJSKA

Liczba m ieszkańców  gm iny 

lub zw iązku m iędzygm innego

W  1995 r. zgodnie 
z danym i G US

W  roku spraw ozdaw czym , 
zgodnie z danym i 

pochodzącym i z rejestru 
m ieszkańców 41 gm iny (lub 

gm in należących do związku) 
w edług stanu na dzień 

31 grudnia roku objętego 
spraw ozdaniem

Liczba m ieszkańców  m iasta

Liczba m ieszkańców  m iasta pow yżej 5 0 ty s . m ieszkańców

Liczba m ieszkańców  m iasta poniżej 50 tys. m ieszkańców

Liczba m ieszkańców  wsi
9193 9347
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II. INFORMACJA O POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ODPADÓW KOMUNALNYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY/ZWIĄZKU 
MIĘDZYGMINNEGO

a) Informacja o odebranych odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji51

Nazwa i adres insta lacji61, do 
której zostały przekazane 

odpady kom unalne

Kod odebranych 
odpadów  

kom unalnych 71

Rodzaj odebranych odpadów  
kom unalnych 71

Masa odebranych 
odpadów  

kom unalnych 81 [Mg]

Sposób 
zagospodarow ania 

odebranych odpadów  
kom unalnych 91

Sortow nia odpadów  

kom unalnych i z selektyw nej 

zbiórki, kom postow nia ul. 
B iałobrzeska 108

38-400 Krosno

20 03 01
N iesegregow ane ( zm ie sza n e ) 

odpady kom unalne
609,940 R 12

ZUO

Sortow nia odpadów  
kom unalnych i z selektyw nej 

zbiórki, kom postow nia ul. 
Białobrzeska 108

38-400 Krosno

- podm iot posiadający 
zezw olenie na zb ieranie

20 03 07 Odpady w ielkogabarytow e 84,520 zbieranie

ZUO

Sortow nia odpadów  
kom unalnych i z selektyw nej 

zbiórki, kom postow nia ul. 
B iałobrzeska 108

38-400 Krosno

15 01 07 O pakow ania ze szkła 126,530 zbieranie

DSS Recykling Sp. z o.o. ul. 
M agazynow a 1

42-530 Dąbrow a G órnicza

-instalacja do odzysku stłuczki 
szklanej

15 0 1 0 7 O pakow ania ze szkła 5,040 R12

Krynicki Recykling S.A.

Zakład U zdatniania Stłuczki 
Szklanej Pełkin ie  136 A,

37-511 W ólka Pełkińska

15 0 1 0 7 O pakow anie  ze szkła 1,81 R5

ZUO

Sortow nia odpadów  
kom unalnych i z selektyw nej

15 01 06 Zm ieszane od p ady opakow aniow e 9,550 zbieranie
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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za 2017 rok

zbiórki, kom postow nia ul. 
B iałobrzeska 108

38-400 Krosno

- podm iot posiadający 
zezw olenie na zbieranie

ZU O \

Sortow nia odpadów  
kom unalnych i z selektyw nej 

zbiórki, kom postow nia, 
ul. B iałobrzeska 108

38-400 Krosno

15 0 1  06 Zm ieszane odpady opakow aniow e 120,250 R 1 2

Składow isko od padów  innych 
niż niebezpieczne i obojętne

ul. B iałobrzeska 108

38-400 Krosno

20 02 03 Inne od p ady nieulegające 
biodegradacji

21,140 D5

SUM A 978,780

b) Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01

Masa odebranych odpadów  o kodzie 
20 03 O l8' [Mg]

Masa odpadów  
o kodzie 20 03 01 

poddanych skład ow an iu 8’ 
[Mg]

Masa odpadów  
o kodzie 20 03 01 

poddanych innym  niż 
składow anie procesom  
przetw arzania8’ [Mg]

Odebranych z obszarów  m iejskich 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0 0 , 0 0 0

Odebranych z ob szarów  wiejskich 609,940 0 , 0 0 0 609,940

SU M A 609,940 0 , 0 0 0 609,940

c) Informacja o selektywnie odebranych odpadach komunalnych ulegających biodegradacji101
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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za 2017 rok

Nazwa i adres instalacji61, do 
której zostały  przekazane 

odpady kom unalne ulegające 
biodegradacji

Kod odebranych 
odpadów  

kom unalnych 
ulegających 

biodegradacji71

Rodzaj odebranych odpadów  
kom unalnych u legających 

b iodegradacji71

Masa odebranych 
odpadów  

kom unalnych 
ulegających 

biodegradacji81 [Mg]

Sposób 
zagospodarow ania 

o debranych  odpadów  
kom unalnych  ulegających 

b iod egradacji91

M PGK Krosno Sp. z o.o.

ul. Fredry 12

38-400 Krosno

- podm iot posiadający 
zezw olenie na zbieranie

15 0 1 0 1 O pakow ania z papieru i tektury 21,280 zbieranie

Kom postow nia odpadów  
zielonych w Krośnie,

M PGK Sp. z o.o.

Ul. B iałobrzeska 108

38-400 Krosno

20 02 01 O dpady ulegające biodegradacji 3,880 R3

SUM A 25,160

d) Informacja o odpadach odebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku sprawozdawczym i magazynowanych 
(ulegających i nieu legających biodegradacji)

Kod m agazynow anych  odpadów  kom unalnych 71 Rodzaj m agazynow anych  odpadów  kom unalnych 71 M asa m agazynow anych 
od padów  kom unalnych 81 

[Mg]

0,000

0,000

0,000

SUM A 0,000

e) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym 
(ulegających i nieulegających biodegradacji)

N azwa i adres in sta lacji61, Kod m agazyn ow a Rodzaj m agazynow anych M asa m agazynow a Sposób zagosp od a Rok spraw o
do której zostały nych odpadów odpadów  kom unalnych 71 nych odpadów row ania m agazyn o zdaw czy,

przekazane odpady kom unalnych 71 kom unalnych 81 [Mg] w anych odpadów w którym
kom unalne kom unalnych 91 odpady zostały 

w ykazane jako 
odebrane
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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za 2017 rok

0 , 0 0 0

0 , 0 0 0

SU M A 0 , 0 0 0

III. INFORMACJA 0  DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO PUNKTACH SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH

Liczba punktów  selektyw nego zbierania odpadów  kom unalnych, funkcjonujących  na terenie 
gm iny/zw iązku m iędzygm innego

2

N azwa i adres punktu Kod zebranych 
odpadów  

kom unalnych 71

Rodzaj zebranych 
odpadów  

kom unalnych71

M asa zebranych 
odpadów  

kom unalnych 81 [Mg]

Nazwa i adres 
instalacji61, do której 
zostały przekazane 
odpady kom unalne

Sposób
zagospodarow ania

zebranych
odpadów 91

PSZOK 

Apteki 

ul. Bieszczadzka 74 

38-530 Zarszyn

20 01 32

Leki inne niż 
wym ienione w

20 01 31

0,229

Spalarnia odpadów  
przem ysłow ych i 

m edycznych

RAF-EKO LO G IA

Sp. z o.o. ul. 
Trzecieskiego 14, 38- 

460 Jedlicze

D10

PSZOK 

ul. Cicha 21, 

38-530 Zarszyn

20 01 23*
Urządzenia 

zaw ierające freony
1,572

Zakład Przetw arzania 
Zużytego Sprzętu 

Elektrycznego i 
Elektronicznego- 
Przedsiębiorstw o 

G ospodarki O dpadam i 
MB Recykling Sp. z o.o. 
Zakład ul. Czarnow ska 
56, 26-065 Piekoszów

R12

20 01 35*

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 

elektroniczne inne 
niż wymienione w 2 0  

01 21 i 20 01 23 
zawierające 

niebezpieczne 
składnikif

2,509

20 01 36

Zużyte urządzenia 
elektryczne i 

elektroniczne inne 
nią wymienione w 2 0  

01 21,20 01 23 i 20 
01 35

1,183

2 0  0 1  2 1 *

Lampy 
fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające 

rtęć

0 , 0 0 1

PSZOK 

ul. Cicha 21, 

38-530 Zarszyn

16 0 1 0 3 Zużyte opony 3,590

GPR Gum a i Plastik 
Recykling Sp. z o.o.

37-205 Zarzecze 169 
Instalacja 
technologiczna do

R12
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Analiza stanu gospodarki odyadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za 2017 rok

produkcji granulatu z 
gum y

PSZOK 

ul. Cicha 21, 

38-530 Zarszyn

20 03 07
Odpady

w ielkogabarytow e
0,470

W tór-Steel Sp. z o.o. 

ul. G rabskiego 12 

37-450 Stalow a W ola

R12

PSZOK 

ul. Cicha 21, 

38-530 Zarszyn

17 06 04 M ateriały izolacyjne 0.040

W tór-Steel Sp. z o.o. 

ul. G rabskiego 12 

37-450 Stalow a W ola

R12

PSZOK 

ul. Cicha 21, 

38-530 Zarszyn

17 0 1 0 1
O dpady betonu 

oraz gruz betonow y 
z rozbiórek

0,500 Odzysk poza instalacją R5

SUM A 10,094

a) Informacja o odpadach zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym roku sprawozdawczym i magazynowanych 
(ulegających i nieulegających biodegradacji)

Kod m agazynow anych od p adów  kom unalnych 71 Rodzaj m agazynow anych odpadów  kom unalnych 71 Masa m agazynow anych 
odpadów  kom unalnych 81 

[Mg]

0 , 0 0 0

0 , 0 0 0

0 , 0 0 0

SUM A 0 , 0 0 0

b) Informacja o odpadach magazynowanych w poprzednich latach i przekazanych do zagospodarowania w danym roku sprawozdawczym 
(ulegających i nieulegających biodegradacji)

Nazwa i adres instalacji61, 
do której zostały 

przekazane odpady 
kom unalne

Kod m agazyn ow a
nych od padów  
kom u n aln ych 71

Rodzaj m agazynow anych 
odpadów  kom unalnych 71

M asa m agazynow a
nych odpadów  

kom unalnych 81 [Mg]

Sposób zagospoda
row ania m agazyno

w anych odpadów  
kom unalnych 91

Rok spraw ozd a
w czy, w którym  
odpady zostały 
w ykazane jako  

zebrane

0 , 0 0 0

0 , 0 0 0

0 , 0 0 0
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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za 2017 rok

SU M A 0,000

IV. INFORMACJA 0  MASIE POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA 1 POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA, 
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA, POWSTAŁYCH Z ODEBRANYCH 1 ZEBRANYCH Z TERENU GMINY/ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Nazwa i adres instalacji, w której zostały 
w ytw orzone odpady 

o kodzie 19 12 12 przeznaczone do składow ania z 
odebranych 

i zebranych z terenu gm iny/zw iązku 
m iędzygm innego od padów  kom unalnych

Masa odpadów  o kodzie 
19 12 12 przeznaczonych 

do składow ania 
pow stałych po 

sortow aniu odpadów  
selektyw nie odebranych 

i zebranych 81 [Mg]

Masa odpadów  o kodzie 19 
1 2  1 2  przeznaczonych 

do składow ania powstałych 
po sortow aniu  albo 

m echaniczno-bio logicznym  
przetw arzaniu  zm ieszanych 

od padów  kom unalnych 81 

[Mg]

Nazwa i adres składow iska, 
na które przekazano odpady 

o kodzie 19 12 12 
przeznaczone 

do składow ania w ytw orzone 
z odebranych i zebranych  z 

terenu gm iny/zw iązku  
m iędzygm innego odpadów  

kom unalnych

Sortow nia odpadów  kom unalnych zm ieszanych i z 
selektyw nej zbiórki, kom postow nia

ul. B iałobrzeska 108

38-400 Krosno

0 , 0 0 0 52,066

Składow isko odpadów  
innych niż niebezpieczne i 

obojętne

ul. B iałobrzeska 108,

38-400 Krosno

SUM A 0 , 0 0 0 52,066

V. INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 1 ODZYSKU INNYMI 
METODAMI11) ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH 
DO SKŁADOWANIA

a) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła121 przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 
recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym okresie sprawozdawczym

Kod odpadów  przygotow anych do ponow nego 
użycia i poddanych recyklingow i71

Rodzaj odpadów  przygotow anych do ponow nego użycia i 
poddanych recyklin gow i71

Masa odpadów  
przygotow anych do 
ponow nego użycia i 

poddanych 
recyklingow i81 [Mg]

15 01 01 O pakow ania z papieru i tektury 14,370

15 0 1 0 2 O pakow ania z tw o rzyw  sztucznych 46,290

15 01 04 O pakow ania z m etalu 7,227

15 01 05 O pakow ania w ielom ateriałow e 0,380

15 0 1 0 7 O pakow ania ze szkła 135,191
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Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zarszyn za 2017 rok

b) Informacja o masie odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła121 przygotowanych do ponownego użycia i poddanych 
recyklingowi z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych

Kod odpadów  m agazynow anych 
w  poprzednich okresach spraw ozdaw czych i 

w  b ieżącym  okresie spraw ozdaw czym , 
przygotow anych do ponownego użycia i 

poddanych recyklingow i71

Rodzaj odpadów  m agazynow anych 
w poprzednich okresach 

spraw ozdaw czych 
i w  b ieżącym  okresie spraw ozdaw czym , 
przygotow anych do ponow nego użycia 

i poddanych recyklingow i71

M asa odpadów  
m agazynow anych 

w  poprzednich okresach 
spraw ozdaw czych i 
w  bieżącym  okresie 
spraw ozdaw czym , 

przygotow anych do 
p onow nego użycia i 

poddanych recyklingow i81 

[Mg]

Rok spraw ozdaw czy, 
w  którym  odpady 

zostały w ykazane jako 
odebrane lub zebrane

0 , 0 0 0

0 , 0 0 0

0 , 0 0 0

c) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Łączna masa odpadów  papieru, m etali, tw o rzyw  sztucznych 
i szkła przygotow anych do ponow nego użycia i poddanych recyklingow i81 [Mg]

203,458

Łączna masa odebranych i zebranych o d p a d ó w  kom unalnych od w łaścicieli 
n ieruchom ości81' 131 [M g]

1013,494

Udział m orfologiczny papieru, m etali, tw o rzyw  sztucznych 
i szkła w  składzie m orfologicznym  o d p a d ó w  kom unalnych 141 [%]

31,8

O siągn ięty poziom  recyklingu i przygotow ania do ponow nego użycia151 papieru, 
m etali, tw o rzyw  sztu cznych  i szkła [%] 40,37 %

d) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi161 przygotowanych do ponownego użycia, 
poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy/związku międzygminnego w danym 
okresie sprawozdawczym
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Kod odpadów  przygotow anych do ponow nego 
użycia, poddanych recyklingowi i innym  procesom  

odzysku 71

Rodzaj odpadów  
przygotow anych 

do ponow nego użycia, 
poddanych recyklingow i i 

innym procesom  odzysku 71

Masa odpadów  przygotow anych do ponow nego 
użycia, poddanych recyklingow i 

i innym  procesom  odzysku 81 [Mg]

17 0 1 0 1
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek
0,500

17 06 04

M ateriały izolacyjne inne niż 

w ym ienione

w 16 06 01 i 16 06 03

0,040

e) Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi161, przygotowanych do ponownego użycia, 
poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów zmagazynowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych

Kod odpadów  m agazynow anych w 
poprzednich okresach spraw ozdaw czych i 

w  b ieżącym  okresie spraw ozdaw czym , 
przygotow anych  do ponownego użycia, 

poddanych recyklingow i i innym procesom  
odzysku 71

Rodzaj odpadów  m agazynow anych 
w  poprzednich okresach spraw ozdaw czych i 

w  bieżącym  okresie spraw ozdaw czym , 
przygotow anych do ponow nego użycia, 

poddanych recyklingow i i innym  procesom  
odzysku 71

M asa odpadów  
m agazynow anych w 

poprzednich okresach 
spraw ozdaw czych i 
w  bieżącym  okresie 
spraw ozdaw czym , 

przygotow anych do 
ponow nego użycia, 

poddanych recyklingow i i 
innym  procesom  odzysku 

[M g ] 81

Rok
spraw ozdaw czy, 

w  którym  odpady 
zostały  w ykazane 

jako  odebrane 
lub zebrane

0 , 0 0 0

f) Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Łączna masa innych niż n iebezpieczne od p adów  budow lanych i rozbiórkow ych przygotow anych 
do ponow nego użycia, poddanych recyklingow i i innym  procesom  odzysku 31 [Mg]

0,540

Łączna m asa innych niż niebezpieczne odpadów  budow lanych i rozbiórkow ych odebranych i zebranych 
w  danym  okresie spraw ozd aw czym 81' 161 [Mg]

0,540
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O siągn ię ty  poziom  recyklingu, przygotow ania do ponow nego użycia i odzysku innym i m etodam i151 

innych niż niebezpieczne odpadów  budow lanych i rozbiórkow ych [%]
100%

g) Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

M asa odpadów  kom unalnych u legających biodegradacji w ytw orzona w 1995 r . 81- 171 - O U B 1 9 9 5  [Mg] 354,73

Masa odpadów  ulegających b iodegradacji odebranych 
i zebranych  ze strum ienia odpadów  kom unalnych z obszaru gm iny/zw iązku m iędzygm innego w roku 

rozliczeniow ym , przekazanych do skład ow an ia81- M 0 u b r 17) [Mg]
30,72

O siągn ięty poziom  ograniczenia m asy odpadów  kom unalnych u legających biodegradacji 
przekazyw anych do skład ow an ia181[%]

8,52 %

VI. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE ODPADY KOMUNALNE191

Zam ieszkałe  -  2448

N iezam ieszkałe - 67

VII. UWAGI

Przy obliczan iu  poziom u recyklingu i przygotow ania do ponow nego użycia papieru, m etali, tw o rzyw  sztucznych  i szkła uw zględniono liczbę 
m ieszkańców  na podstaw ie danych pochodzących ze złożonych przez w łaścicieli n ieruchom ości deklaracji 0  w ysokości opłaty za 

gospodarow anie  odpadam i kom unalnym i (w 2017 r -. 7546 m ieszkańców ).

VIII. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE

Imię: Nazw isko:

Maria Węgrzyn
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Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 
komunalnymi

W celu poprawienia jakości sposobu przyjmowania odpadów przez PSZOK przewiduje 
się przede wszystkim utwardzenie miejsca i wykonanie kojca służącego do gromadzenia 
zużytych opon oraz zainstalowanie systemu monitorującego PSZOK. Dobrym rozwiązaniem 
byłby zakup najezdnej wagi samochodowej. Potrzeba ta może być jednak uwzględniona 
dopiero w  następnych latach.

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

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane 
były ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
uiszczanych przez właścicieli nieruchomości.

W myśl art.ór. ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu;
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi.
Zestawienie kosztów utrzymania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

za rok 2017 zostało przedstawione w poniższej tabeli:

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Zarszyn w roku 2017, w  

związku z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

W yszczególnienie Koszty i wydatki

Koszty wywozu odpadów komunalnych (odbiór, transport i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych, przeterminowanych 

leków, prace porządkowe)

507 579,45 zł

Zakup worków do odbioru odpadów, etykiet samoprzylepnych, 

zakup i montaż koszy na odpady na terenie gminy
41 866,01 zł

Zakup kontenerów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych
40 288,65zł

Koszty administracyjne obsługi systemu (wynagrodzenia oraz 

pochodne od wynagrodzeń pracowników związanych z obsługą 

systemu , szkolenia, zakup materiałów biurowych, opłaty za 

telefon i energię, wydruk deklaracji, harmonogramów wywozu 

odpadów i druków opłat za gospodarowanie odpadami

162 462 56 zł
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komunalnymi, rachunki bankowe, zmiany w systemach 

komputerowych, sprzątanie pomieszczeń itp.)

RAZEM 752 196,67 zl

N a dzień 31 grudnia 2017 r. wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wyniosły 649 121,04 zł, zaległości 81 491,62 zł, nadpłaty:
9 812,98 zł. W  roku 2017 umorzono opłaty za odbiór odpadów komunalnych na łączną kwotę 
673,32 zł.

Liczba mieszkańców
Dokonując analizy należy wziąć pod uwagę liczbę osób zameldowanych na terenie 

gminy Zarszyn oraz liczbę osób ujętych w  deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie gminy.
Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na terenie gminy Zarszyn na dzień
31.12.2017 r. wynosiła 9347. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości liczba 
osób zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy na dzień 31.12 2017 r. wynosiła 7546. 
Powstała różnica wynika z faktu, iż część osób zameldowanych na pobyt stały faktycznie 
zamieszkuje na terenie innej gminy, bądź przebywa się na studiach, czy wyjechała za granicę. 
Powyższy fakt udokumentowany jest w  składanych przez właścicieli nieruchomości 
oświadczeniach i deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W  analizowanym okresie wystawiono 44 wezwania do złożenia nowej deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koniecznego ze względu na 
zmianę liczby osób zamieszkujących nieruchomość.

Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa 
w art. 6 ust.l, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których 
mowa w art. 6 ust. 6-12

W  wyniku weryfikacji ewidencji umów, w  oparciu o wykazy umów załączonych do 
półrocznych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne stwierdzono, że 67 
właścicieli dopełniło formalności związanych z podpisaniem umowy. W zględem tych, którzy 
nie dopełnili tego obowiązku, skierowano pisem ne przypomnienia o ciążących na nich 
obowiązkach z przedmiotowego zakresu.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

Ilość zebranych w  2017 roku odpadów komunalnych w  ujęciu poszczególnych ich 
rodzajów przedstawiono w poniższym zestawieniu. Dla zobrazowania dynamiki w zakresie 
odbioru odpadów komunalnych w stosunku do roku poprzedniego, w zestawieniu 
zaprezentowano również dane odnoszące się do ilości poszczególnych rodzajów odpadów 
zebranych w roku 2016.
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Ilość i rodzaj odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości 
z terenu gminy Zarszyn przedstawia poniższa tabela:

Lp Kod
odpadu Rodzaj odpadu

Ilość
odebrany

eh
odpadów  
w 2016 r. 

fMgl

Ilość
odebranyc

h
odpadów  
w 2017 r. 

[Mg]

%

5 : 4

-1- -2- -3- -4- -5- - 6 -

1 20 03 01
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady 
komunalne

585,51 609,94 104,2

2 20 02 03 Inne odpady nieulegające 
biodegradacji 17,06 21,14 123,9

3 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 72,23 84,52 117,0

4 15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 112,55 129,80 115,3

5 15 01 07 Opakowania ze szkła 125,42 133,38 106,3

6 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
5,4 3,88 71,8

7 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
19,15 21,28 111,1

Razem 937,32 1 003,94 107,1

Ilość odpadów przekazanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
przez mieszkańców gminy Zarszyn przedstawia poniższa tabela:

1 20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 

23
0,651 1,183 181,7

2 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne 1,429 2,509 175,6

3 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,222 1,572 128,6

4 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne 
odpady zawierające rtęć

0,00 0,001 -

5 16 01 03 Zużyte opony 1,78 3,59 201,7
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6 20 01 32
Leki inne niż wymienione w 

20 01 31
0,183 0,229 125,1

7 17 06 04 Materiały izolacyjne 0,00 0,04 -

8 17 01 01
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek
3,00 0,500 16,7

Razem 8,265 9,624 116,4

Łączna ilość zebranych 
odpadów

945,585 1 013,564 107,2

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Zarszyn w 2017 r. 
wynosiła 1013,564 Mg, z czego 609,94 Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, tj. 60,18% ogółu zebranych odpadów komunalnych. Analogicznie -  dla roku 2016 
wielkości te wynosiły: 945,585 Mg (w tym 585,51 M g odpady zmieszane, tj, 61,92 % ogółu 
odpadów). Porównanie tych danych wskazuje na tendencję wzrostową w odniesieniu do 
większości rodzajów odpadów, z czego należy wnioskować, iż przy jej utrzymaniu wzrastać 
będą także koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

Należy nadmienić, że mieszkańcy gminy zagospodarowali część odpadów 
komunalnych we własnym  zakresie, np.:

• papier, tekturę czy opakowania z drewna - jako paliwo
• odpady ulegające biodegradacji -  w przydomowych kompostownikach
• odpady budowlane ( gruz ceglany, betonowy) -  do utwardzenia nawierzchni np. placów 

i dróg.

N a terenie gminy prowadzona jest również zbiórka zużytej odzieży, w  tzw. 
„pojemnikach na zużytą odzież”, które ustawione są w  poszczególnych miejscowościach 

gminy. Gmina nie dysponuje danymi dotyczącymi odbioru tych odpadów, ponieważ podmiot, 
który zbierał zużytą odzież w 2017 roku, nie jest przedsiębiorcą zbierającym odpady 
komunalne w rozum ieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i nie składa 
wymaganych sprawozdań z zagospodarowania ww. odpadów.

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

Zapisy art. 3b oraz 3c przedmiotowej ustawy obligują gminy do ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, oraz do 
osiągnięcia poziom ów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Poziomy ograniczenia masy odpadów kom unalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
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określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. 
poz. 2412).

Natomiast poziom  recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 
grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016r., poz. 
2167).

W roku 2017 gmina Zarszyn osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, który wyniósł 8,52 %.

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty w 2017 r. przez gminę Zarszyn wyniósł 40,37% . 
Poziom został osiągnięty.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty w 2017 r. przez 
gminę Zarszyn wyniósł 100%.
Poziom został osiągnięty.

Podsumowanie

Gmina Zarszyn wdrożyła i w pełni realizuje przyjęte obowiązki w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi. Przeprowadzona analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 
za 2017 rok pozwala na stwierdzenie, iż system ten funkcjonuje w sposób prawidłowy i działa 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednym z głównych celów systemu jest osiągnięcie we 
wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko oraz zwiększenie poziomu recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Jest to 
niezmiernie ważne, ponieważ nieosiągnięcie właściwych poziomów niesie za sobą sankcje 
nakładane na gminy w  postaci kar pieniężnych. Gmina Zarszyn osiągnęła wszystkie wymagane 
na 2017 rok poziomy. M ając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że system gospodarki 
odpadami w gminie jest poprawny i skuteczny. Niemniej jednak jego podstawą jest i musi być 
efektywna selektywna zbiórka, której wsparciem będzie dalsze uświadamianie mieszkańców 
gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów, między innymi 
poprzez zagospodarowanie odpadów zielonych we własnym zakresie w przydomowych 
kompostownikach. Pożądany efekt może przenieść tylko konsekwentne działanie i przybliżenie 
mieszkańcom tematyki prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Opracowała: Maria Węgrzyn
Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi w UG Zarszyn
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