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1. Uwarunkowania formalno – prawne.  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 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. 

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie 

możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie 

właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także 

ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym celem 

analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi.  

Prezentowana analiza obejmuje rok 2015, kiedy to system gospodarowania odpadami 

komunalnymi zaczął funkcjonować od 1 lipca 2013 r. w oparciu o zasady określone w ustawie  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do końca czerwca 2013 r. właściciele 

nieruchomości zobowiązani byli do udokumentowania, w formie umowy, korzystania z usług 

wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. System 

funkcjonował na zasadzie rozliczeń indywidualnych pomiędzy wytwórcą odpadów a odbiorcą 

(firmą wywozową). 

2. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego  

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego” przyjęto 

działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Głównym celem wprowadzanych zmian do obecnie funkcjonującego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim jest: 
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Cele szczegółowe:  

 Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich 

mieszkańców najpóźniej do 1 lipca 2013 roku.  

 Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów 

najpóźniej do 2015 roku.  

 Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w 

województwie podkarpackim w roku 1995, dopuszcza się do składowania następujące ilości 

odpadów ulegających biodegradacji: do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%, do dnia 16 

lipca 2020 r. nie więcej niż 35%.  

 Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, 

przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych  

i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw 

domowych na poziomie minimum 50% ich masy do końca 2020 roku.  

 Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i 

poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący rozwój systemu 

selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych i uzyskanie następujących 

poziomów odzysku:  

-rok 2017: 80%  

-rok 2020: 95%  

 Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych 

i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. Przewiduje się następujące poziomy 

odzysku odpadów budowlano-remontowych:  

-rok 2017: 55%  

-rok 2020: 70%  

 Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i 

poddanie ich procesom unieszkodliwiania. Przewiduje się osiąganie następujących poziomów 

selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych na terenie gminy celem ich 

przekazania do centralnych obiektów unieszkodliwiania:  
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-Rok 2017: 60%  

-Rok 2020: 95%  

 Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do 

końca roku 2014.  

Przyjęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 

strategia postępowania z odpadami oraz cele długo i krótkoterminowe wynikają z przepisów 

unijnych i określonych w prawie krajowym wymagań odnośnie nowego systemu gospodarki 

odpadami. 

W obecnym kształcie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada 

obowiązek ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

właścicieli każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zmiany  

w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na: 

 przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na 

rzecz gminy, 

 osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września  

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

odpowiednich poziomów: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co 

najmniej 50 % wagowo, 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co 

najmniej 70 % wagowo, 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 

 do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, 
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 do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub organizowaniu przetargów na odbieranie 

 i zagospodarowanie tych odpadów, 

 ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne 

zbieranie obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, 

metalu, tworzywa sztucznego, szkła opakowań wielomateriałowych, 

 tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 

 podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do: 

 przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, 

 przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania  

do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 

 sporządzania i przekazywania półrocznych sprawozdań do końca miesiąca następującego 

po półroczu do gminy. 

Gmina Pysznica zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 

została zakwalifikowana do regionu północnego. 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego przewiduje  

w regionie północnym: 
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 4 regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, (RIPOK) 

 1 składowisko w Stalowej Woli o statusie instalacji regionalnej 

 5 składowisk instalacji zastępczych, (na rok 2015 ) 

Lokalizacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów ( RIPOK): 

 Stalowa Wola 

 Giedlarowej 

 Sigiełki 

 Tarnobrzeg 

Odpady komunalne zebrane selektywnie z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do 

Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy - Podlesie. Natomiast odpady zmieszane, 

pozostałości po segregacji odpadów zebranych z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do  

Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) A.S.A.  

w Tarnobrzegu. Odpady ulegające biodegradacji są przekazywane osobom fizycznym. 

 

3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. 

Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina 

Pysznica zobowiązana została do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Jednym  

z obligatoryjnych etapów było podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Pysznica. Obowiązek ten wynika z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Zgodnie z wyżej przytoczonym przepisem zakres merytoryczny uchwały nr XXVI/153/2012 

z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Pysznica obejmuje następujące zagadnienia: 

 Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości, 

 Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów, 
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 Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania 

tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym, 

 Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

 Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku,  

 Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w 

poszczególnych nieruchomościach, 

 Obowiązek deratyzacji.  

 

Podstawowe wymagania wynikające z regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Pysznica (zgodnie z uchwałą nr XXVI/153/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. 

Rady Gminy w Pysznicy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Pysznica): 

- Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania  

i przekazywania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych  

z zachowaniem podziału na następujące frakcje: 

1) odpady ulegające biodegradacji ( odpady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych); 

2) papier i tektura; 

3) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe; 

4) metal; 

5) tekstylia; 

6) szkło (białe i kolorowe); 
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7) odpady palne, selektywnie zebrane frakcje mogące zawierać następujące odpady, które 

ze względu na zanieczyszczenia nie spełniają kryteriów surowców wtórnych: papier  

i tektura, odzież, tekstylia, drewno nie zawierające substancji niebezpiecznych, 

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe. 

- Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do selektywnego zbierania: 

1) ZSEE; 

2) odpadów wielkogabarytowych; 

3) zużytych baterii i akumulatorów; 

4) zużytych opon; 

5) przeterminowanych leków; 

6) odpadów niebezpiecznych takich jak: farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, 

pozostałości po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin 

i opakowania po tych środkach, lampy rtęciowe; 

7) innych odpadów wymienionych w ustawie o odpadach za wyjątkiem odpadów 

medycznych i padłych zwierząt gospodarskich. 

- Odpady selektywnie zbierane powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników  

i worków. 

- Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę, zgodnie z harmonogramem. 

-Właściciele nieruchomości mogą także samodzielnie dostarczyć odpady wymienione  

do (GPZON). 

- Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego 

gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. 

- Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść lub 

złożyć na płasko przed włożeniem do worka lub pojemnika. 

- Dopuszcza się, aby w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady ulegające 

biodegradacji zbierane w sposób selektywny były kompostowane w przydomowym 

kompostowniku. Fakt ten należy zgłosić do Urzędu Gminy w Pysznicy określając przybliżoną 

ilość tych odpadów na rok. Zgłoszenia dokonuje się w wypełnianej przez właściciela 

nieruchomości deklaracji. 

- Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przewidziane do 

zbierania na terenie gminy komunalnych odpadów zmieszanych : 

1) kosze uliczne o pojemności 35-70 l; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 
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3) pojemniki „dzwony” o pojemności 1500 l; 

4) worki o pojemności od 80 l - 120 l; 

5) kontenery typu KP 7. 

- Ilość pojemników do zbierania odpadów komunalnych oraz ich wielkość powinna zapewnić 

gromadzenie wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości przez 

okres między kolejnymi wywozami. 

- Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach  

o pojemności od 80 l - 120 l i pojemnikach 120 l w następujący sposób: 

1) odpady ulegające biodegradacji ( opady kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych)– 

worek biały; 

2) szkło (białe i kolorowe) – worek zielony; 

3) papier i tektura oraz tekstylia – worek niebieski; 

4) tworzywa sztuczne, puszki i drobny złom –worek żółty; 

5) odpady palne- pojemnik 120 l;  

6) odpady komunalne zmieszane – worek czarny. 

 

4. Działania Gminy Pysznica związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 13 września  

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Uchwały podjęte przez Radę Gminy Pysznica w celu wdrożenia nowego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi: 

 w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Pysznica” 

 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, 

 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
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 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej 

pojemności, 

 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,  

 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Nowy system obejmuje wytwórców odpadów komunalnych: 

 właścicieli nieruchomości zamieszkałych – na mocy ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. 

 W drodze przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu 

Gminy Pysznica został wyłoniony Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica, który  

od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015r. na mocy umowy świadczy usługę odbierania 

odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Pysznica. 

Głównym założeniem wprowadzonej ustawy było zmniejszenie ilości wytwarzanych 

odpadów u źródła i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.  

Pojemniki i worki na odpady zmieszane zapewnia przedsiębiorca wyłoniony 

 w drodze przetargu. Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu odpadów przez właścicieli 

nieruchomości w określonych frakcjach, co ułatwia dalsze przetwarzanie odpadów. 

Frakcje odpadów gromadzonych selektywnie „u źródła”: 

- papier, 

- tworzywa sztuczne,  

- szkło, 

- metal, 

- odpady biodegradowalne, 

- popioły, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- baterie i akumulatory, 

- przeterminowane leki,  

- chemikalia. 

W celu wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina 

Pysznica z udziałem swoich pracowników przeprowadziła cykl spotkań informacyjnych  

z mieszkańcami Gminy Pysznica, informując o nowych zasadach gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Głównym założeniem szkoleń było m.in. informowanie mieszkańców  

o konieczności składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz pomoc w ich wypełnianiu. Ponadto Gmina Pysznica przygotowała ulotki 

informujące mieszkańców o zmianach jakie czekają mieszkańców po wejściu w życie  

od 1 lipca 2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 

5. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej. 

Wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Pysznica 

posiadają aktualnie firmy wymienione w poniższej tabeli. 

Lp. 

Numer 

rejestrowy 

Data 

dokonania 

wpisu do 

rejestru 

Nazwa przedsiębiorstwa/ 

Imię i nazwisko 

przedsiębiorcy 

Siedziba/  

adres przedsiębiorcy 

1. 

1/2012 
11.07.2012 

SanTa- EKO  

Tadeusz Zych,  

Izabela Rutowska Sp.J. 

ul. Portowa 24,                                  

27-600  Sandomierz 

2. 

2/2012 
01.10.2012 

Miejski Zakład 

Komunalny Sp. z o.o.                

w Stalowej Woli 

ul. Komunalna 1 

37-450  

Stalowa Wola 

3. 

3/2012 
07.11.2012 REMONDIS Sp z o. o. 

ul Zawodzie 16,  

02-981 Warszawa  

Oddział w Ostrowcu 

Świętokrzyskim  

ul. Gulińskiego 13A, 27-

400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

4. 

4/2012 
27.11.2012 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

w Pysznicy 

ul. Wolności  295, 37-

403 Pysznica 
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5. 

5/2012 
05.12.2012 

„Stare Miasto-Park” 

Sp. z o.o. 

Wierzawice 874 

37-300 Leżajsk 

6. 
7/2012 20.12.2012 

Zbiórka i Transport 

Odpadów Komunalnych 

Józefa Hausner 

Wolina,  

ul. Sienkiewicza 74 

37-400 Nisko 

7. 

1/2013 

25.01.2013 

 

.A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z 

o.o. 

ul. Strefowa 8 

39-400 Tarnobrzeg 

8. 

2/2013 
04.02.2013 Auto-Złom Bogusław Paź 

Przewłoka 46 

27-670 Łoniów 

9. 

3/2013 

 

3.06.2013 
Wtór-Steel Sp. z o.o. 

 

ul. Grabskiego 12  

37-450 Stalowa Wola 

 

 

 

6. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Pysznica w 2014 roku  

i osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania 

ilości odpadów ulegających biodegradacji. 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w roku 2015 poziom masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji składowanych wynosi 0 % w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. Masa odpadów ulegających biodegradacji 

zebranych ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru Gminy Pysznica, przekazanych do 

składowania wyniosła 0 Mg.  

W związku z powyższym: 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w roku 2014 r. został osiągnięty. 

Biorąc pod uwagę wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 

2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) 

Gmina Pysznica osiągnęła 50,1% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, liczonego łącznie dla wszystkich 

podanych frakcji odpadów komunalnych. Wymagany zgonie z rozporządzeniem poziom 
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recyklingu na 2015 r. wynosi 16 %, wobec powyższego Gmina Pysznica osiągając wynik 

50,1 % wywiązała się z obowiązku narzuconego przedmiotowym rozporządzeniem. 

 Gmina Pysznica w roku 2015r. osiągnęła 100 % poziom recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

(remontowo – budowlanych). Osiągnęła tym samym wymagany poziom recyklingu, zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), 

który w roku 2015 wynosił 40 % dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Masa odpadów komunalnych wytwarzanych i odebranych w 2015 roku z terenu Gminy 

Pysznica oraz osiągnięte poziomy recyklingu ( przedstawia niżej wymieniona tabela) 

Informacja o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów 

komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania. 

 

Nazwa i adres 

instalacji,  

do której zostały 

przekazane odpady 

komunalne  

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunal 

nych4) 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych5) 

 [Mg] 

Sposób 

zagospodarowania6) 

odebranych odpadów 

komunalnych  

Zakład Segregacji  

Odpadów  

Pysznica –Podlesie 

37-403 Pysznica 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 01 99 

 

Inne niewymienione 

frakcje zbierane w 

sposób selektywny 

163,2 

R12 

w tym: 

15 01 01 –11,2  

15 01 02 – 88,3 

15 01 04 - 0,6 

19 12 01 – 18,4 

19 12 02 – 3,0 

19 12 12 – 41,7 

 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne  

i elektroniczne inne 

niż wymienione 

w 20 01 21, 

20 01 23 i 20 01 35 

3,2 zbieranie 
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 20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
22,7 

 

R 12 

 

17 01 01 Odpady betonu oraz 

gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów 

4,7 

R 5 

17 01 07 Zmieszane odpady 

betonu, gruzu 

ceglanego, 

odpadowych 

materiałów 

ceramicznych 

i elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione  

w 17 01 06 

 

9,1 

R 5 

Huta Szkła K. 

Dziubak; 

ul. Żeromskiego 33 

08-400 Garwolin 

15 01 07 Opakowania ze szkła 140,8 R 5 

Rhenus Recycling  

Sp.z o.o. 

Zakład Przerobu 

Stłuczki Szklanej ul. 

Wawelska 107 

64-920 Piła 

15 01 07 Opakowania ze szkła 11,2 R 5 

POL – SERVICE 

Majcher Jacek;  

ul. Budziwojska 90;  

35-317 Rzeszów - 

 Linia do recyklingu 

butelek PET 

15 01 02  
Opakowania  

z tworzyw sztucznych 

0,8 

R 3 

Trans południe 

Sp. z o.o. 

Ul. Podgrodzie 8B 

39-200 Dębica – 

podmiot posiada 

zezwolenie na 

zbieranie odpadów 

 

 

16 01 03 

 

 

 

Zużyte opony 

 

 

 

3,1 zbieranie 
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Regionalna 

Instalacja 

Przetwarzania 

Odpadów 

Komunalnych 

A.S.A. Tarnobrzeg 

ul. Strefowa 8 

39-400 Tarnobrzeg 

20 03 01 

Niesegregowane 

zmieszane odpady 

komunalne 

750,0 

R12 w tym: 

19 12 12 podsito 

292,6 R3 

19 12 12 nadsito 

457,4 R12 

 

 

Masa odebranych 

odpadów o kodzie 

20 03 015)  

[Mg] 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 

poddanych składowaniu5) 

[Mg] 

Masa odpadów  

o kodzie 20 03 01 

poddanych innym niż 

składowanie procesom 

przetwarzania5) 

[Mg] 

Odebranych z obszarów 

miejskich 
0 0 0 

Odebranych z obszarów 

wiejskich 
750,0 0 750,0 

Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, funkcjonujących na terenie gminy 
1 

Nazwa i adres punktu 
Kod zebranych odpadów 

komunalnych4) 

Rodzaj zebranych 

odpadów komunalnych4) 

Masa zebranych 

odpadów komunalnych5) 

[Mg] 

Apteka PANAX 

37-403 Pysznica 

ul. Wolności 320 

20 01 32 

Leki inne niż 

wymienione w  

20 01 31 

 

0,128 

 

 

III. INFORMACJA O MASIE ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH 

BIODEGRADACJI7) 

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji5) [Mg] 

 

 

17,8 
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a) przekazanych do składowania na 

składowisku odpadów 

Nazwa i adres 

składowiska, na które 

przekazano odpady 

komunalne ulegające 

biodegradacji 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji4) 

Rodzaj odebranych 

odpadów komunalnych 

ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania na 

składowisku odpadów5) 

[Mg] 

0 0 0 0 

b) nieprzekazanych do składowania na 

składowisku odpadów 

Nazwa i adres 

instalacji,  

do której przekazano 

odpady komunalne 

ulegające 

biodegradacji 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji4) 

Rodzaj 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji4) 

Masa odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

nieprzekazanych do 

składowania na 

składowiska 

odpadów5) 

[Mg] 

Sposób 

zagospodarowania8) 

odpadów komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

nieprzekazanych do 

składowania na 

składowiska odpadów 

Osoby fizyczne z 

terenu Gminy 

Pysznica 

20 02 01 

Odpady 

ulegające 

biodegradacji 

3,4 
Przekazane osobie 

fizycznej- R-3 

Mondii Świecie  

SA ul. Bydgoska 1  

86-100 Świecie 

15 01 01 

Opakowania  

z papieru i 

tektury 

3,5 R 3 

PJSC 

Rubenzhanckiy 

BOARD and Paper  

Mill ul.Mendeleeva 

67 Rubezhnoye 

Lugansk 

obl.Ukraine 

Zakład Papierniczy 

15 01 01 

Opakowania  

z papieru i 

tektury 

10,9 R 3 

IV. OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA9) 

0 % 
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V. POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA 

NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW 

SZTUCZNYCH I SZKŁA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych4) 

Łączna masa 

odebranych odpadów 

komunalnych5) 

[Mg] 

Masa odpadów 

poddanych 

recyklingowi5) 

[Mg] 

Masa odpadów 

przygotowanych 

do ponownego 

użycia5) 

[Mg] 

15 01 01 Opakowania z 

papieru i tektury 

14,4 25,6  

15 01 02 Opakowania z 

tworzyw sztucznych 

0,8 89,1  

15 01 04 Opakowania z 

metali 

0 0,6  

15 01 07 Opakowania ze 

szkła 

152,0 152,0  

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła11) [%] 

50.1% 

 

VI. POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU 

INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH  

I ROZBIÓRKOWYCH12) Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Kod 

odebranych 

odpadów4) 

Rodzaj odebranych 

odpadów4) 

Łączna masa 

odebranych 

odpadów5) 

[Mg] 

Masa 

odpadów 

poddanych 

recyklingowi5) 

[Mg] 

Masa 

odpadów 

przygoto 

wanych do 

ponownego 

użycia5) 

[Mg] 

Masa 

odpadów 

poddanych 

odzyskowi 

innymi 

metodami 

niż 

recykling  

i ponowne 

użycie5) 

[Mg] 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

4,7 0 0 4,7 
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17 01 07 Zmieszane odpady betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia inne 

niż wymienione  

w 17 01 06 

9,1 0 0 9,1 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych11) 

[%] 

100% 

VII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE 

ODPADY KOMUNALNE 

2800 

VIII. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY ZBIERAJĄ ODPADY 

KOMUNALNE W SPOSÓB NIEZGODNY Z REGULAMINEM UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 

I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY14) 

0 

IX. RODZAJ I ILOŚĆ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY 

Rodzaj odebranych z obszaru gminy 

nieczystości ciekłych14) 

Ilość odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych5) 

[m3] 

bytowe 9703,2 

 

 

 

7. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Pysznica za rok 2015 r.  

Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pysznica 

za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco: 

- wynagrodzenie podmiotu odbierającego i zagospodarowującego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości objętych gminnym odbiorem wyniosło za 12 miesięcy 

619 008,48 zł 

- Na dzień 31 grudnia 2015 roku wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 644 034, 61 zł ( nadpłaty:  

9 346,49 zł), zaległości: 79 801,32 zł 

- Na dzień 31.12.2015 roku Gmina Pysznica według danych meldunkowych liczyła: 

 10 769 mieszkańców (w tym: 137 osób zameldowanych czasowo) i 2979 

gospodarstw domowych. 
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- W 2015 roku złożonych zostało 2738 deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

- Z przeprowadzonych analiz wynika, że selektywny sposób gromadzenia odpadów 

komunalnych zadeklarowany został dla ponad 96 % nieruchomości. 

8. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Potrzeby inwestycyjne w dalszej perspektywie wymagają przede wszystkim rozbudowy 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a w szczególności zakupu pojemników do 

segregacji odpadów komunalnych. Inwestycja ta umożliwiłaby podniesienie poziomu 

segregacji „u źródła” a tym samym przyczyniłaby się do osiągnięcia wyższych poziomów 

recyklingu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r.  

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645). 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pysznica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica ustalono sposób 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych : 

- „u źródła” – bezpośrednio na terenie nieruchomości, 

-- w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości 

na terenie gminy został utworzony punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

PSZOK został utworzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznicy, ul. Wolności 295, 37 – 403 Pysznica. 

Zebrane odpady komunalne z terenu Gminy przyjmowane są nieodpłatnie od właścicieli 

nieruchomości w PSZOK. Mieszkańcy samodzielnie dostarczają odpady do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych. W PSZOK zbierane są odpady komunalne 

wymienione w uchwale Rady Gminy Pysznica w sprawie sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów, tj.: 

a) metal, 

b) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

e) baterie, 

f) akumulatory, 

g) opony, 

h) przeterminowane leki, 

i) chemikalia ( farby, lakiery, oleje, przeterminowane środki ochrony roślin 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów świadczy usługi w dniach i godzinach uzgodnionych 

przez gminę z przedsiębiorcą prowadzącym punkt ( Zakład Gospodarki Komunalnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pysznica, ul. Wolności 295,  

37 – 403 Pysznica). 

 

9. Podsumowanie i wnioski. 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pysznica za 

2015 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 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.  

Przedstawiona analiza obejmuje rok 2015, kiedy to system gospodarowania odpadami 

już zadziałał i kiedy to obowiązki w zakresie gospodarki odpadami przejęła Gmina poprzez 

podmiot wyłoniony w drodze przetargu. Od lipca 2013 r. właściciele nieruchomości wnoszą 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminy na podstawie złożonych 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Umowa na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów została zawarta pomiędzy Gminą Pysznica                               

a podmiotem świadczącym usługę. 

Podsumowując rok 2015 można stwierdzić, że to rok pełnej realizacji systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach wprowadziła wiele zmian od 1 lipca 2013 r. na terenie 

gminy Pysznica dotyczących przede wszystkim selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
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Utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, umożliwiono mieszkańcom 

bezpośrednio na terenie nieruchomości segregowanie odpadów – „u źródła”.  

Priorytetowym zadaniem dla Gminy Pysznica na lata następne jest dalsze uświadamianie 

mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów 

komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku  

i recyklingu odpadów. 

 

Opracowała : Małgorzata Wieteska 


