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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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 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 zapewnienia
dalszego funkcjonowania efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy oraz wskazanie działań w kierunku jego usprawnienia.
Poniższa analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie gminy Pysznica od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
2.

Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022”

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:
Cele szczegółowe:
Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich
mieszkańców najpóźniej do 1 lipca 2013 roku.
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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:
-Rok 2017: 60%
-Rok 2020: 95%
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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 2019 r. poz.2010
z późn.zm.) 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 zgodnie z uchwałą nr XXXI/552/17 w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022:
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Region Północny
Zmieszane odpady komunalne:


Instalacja do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych (MBP); ul. Centralny Okręg Przemysłowy 25; 37-450 Stalowa Wola,



Zakład segregacji i kompostownia odpadów; ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,



Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia; Giedlarowa
37-300 Leżajsk,



Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia; w m. Sigiełki,
37-418 Krzeszów.

Instalacji zastępcza:


Instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii; ul. Ciepłownicza 8,
35-322 Rzeszów.

Odpady zielone oraz inne bioodpady:


Kompostownia osadów i biokomponentów KOMWITA; ul. Siedlanka Boczna 2,
37-300 Leżajsk,



Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów; ul. Centralny Okręg Przemysłowy 25; 37-450 Stalowa Wola.

Instalacja zastępcza:


Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych, Młyny 111a,
37-550 Radymno,



Kompostownia

odpadów

zielonych

w

Rzeszowie,

ul.

Ciepłownicza

11,

35-322 Rzeszów.
Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych- składowiska


Składowisko „Stalowa Wola”



Składowisko „Sigiełki”



składowisko instalacji zastępczych: Składowisko „Kozodrza”
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Odpady komunalne z terenu Gminy Pysznica przekazywane są do komunalnej instalacji Zakładu Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej
Woli (ZMBPOK) ul. Centralny Okręg Przemysłowy 25; 37-450 Stalowa Wola na podstawie
porozumienia międzygminnego.

Regulacje prawne z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
Ustawy:
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701).
Rozporządzenia:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z
2017 r. poz. 19) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2482).
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 XXXVIII/232/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu
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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,



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 XXXVIII/232/2017 z dnia 12 grudnia
2017 r. w sprawie uchwalenia „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) papier i tektura;
2) tworzywa sztuczne;
3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) metale;
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5) szkło (białe i kolorowe);
6) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
( tym odpady zielone).
- Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do selektywnego zbierania:
1)

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

2)

odpadów wielkogabarytowych;

3)

z budów i remontów;

4)

zużytych baterii i akumulatorów;

5)

zużytych opon;

6)

przeterminowanych leków;

7)

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;
8)

popiołu.

- Odpady selektywnie zbierane powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników i
worków.
- Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę, zgodnie z harmonogramem.
- Na terenie Gminy Pysznica został zorganizowany Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych PSZOK, zlokalizowany w m. Pysznica ul. Komunalna 2.
- Do PSZOK właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Pysznica w ramach
ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi mogą samodzielnie
dostarczać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
 papier i tektura (czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury itp.);
 tworzywa sztuczne (folia, opakowania z tworzyw sztucznych itp.);
 szkło (białe i kolorowe);
 metale;
 odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 odpady wielkogabarytowe;
 odpady budowlane powstałe w trakcie bieżących remontów niewymagających

odpowiednich decyzji (pozwolenie bądź zgłoszenie robót budowlanych);
 zużyte baterie i akumulatory;
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 opony;
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 odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe oleje, pozostałości

po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych niebezpiecznych
używanych w gospodarstwie),
 inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;
 odzież i tekstylia;
 odpady zielone;
 popiół.
- Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego
gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji.
- Odpady komunalne wielkogabarytowe i opony należy wystawić przed wejściem na teren
nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez właściciela nieruchomości, z
którego odbierane są przez podmiot uprawniony zgodnie z harmonogramem lub wywozić
bezpośrednio do PSZOK.
- Odpady z budów i remontów powstałe w trakcie bieżących remontów niewymagających
odpowiednich decyzji (pozwolenie bądź zgłoszenie), właściciel nieruchomości zamieszkałej
może bezpłatnie dostarczyć do PSZOK.
- Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać i
umieszczać w odpowiednich pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Gminy
Pysznica.
- Zużyte baterie i akumulatory należy przekazać przedsiębiorcy podczas organizowanych
zbiórek odpadów problematycznych zgodnie z harmonogramem , wywozić bezpośrednio do
PSZOK lub oddawać w punktach uczestniczących w ich zbiórce.
- Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości
zamieszkałych należy przekazać przedsiębiorcy podczas organizowanych zbiórek odpadów
problematycznych zgodnie z harmonogramem, wywozić bezpośrednio do PSZOK lub
oddawać w punktach sprzedaży detalicznej.
- Odzież i tekstylia należy przekazywać do PSZOK lub do punktów zbiórki odzieży
organizowanych na terenie Gminy Pysznica.
- Właściciel nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady
zielone, zobowiązany jest do ich oddzielnego zbierania, przygotowania do odbioru i
przekazywania tych odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu odbiór odpadów na terenie
gminy zgodnie z harmonogramem lub do PSZOK.
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- Dopuszcza się, aby w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady ulegające
biodegradacji zbierane w sposób selektywny były kompostowane w przydomowym
kompostowniku.
- W miejscach publicznych drobne odpady komunalne należy zbierać w koszach ulicznych.
- 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;

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 z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z tektury - worek niebieski

oznaczony napisem „Papier”;
2) odpady ze szkła ( białe i kolorowe), w tym odpady opakowaniowe ze szkła – worek

zielony oznaczony napisem „Szkło”;
3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,

w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe – worek żółty oznaczony napisem „metale i tworzywa sztuczne”;
4) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów– worek

brązowy oznaczonym napisem „Bio”;
5) odpady komunalne zmieszane – pojemnik lub worek czarny;
6) zimne popioły – worek szary.
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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,
 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 transport 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na mocy umowy świadczy usługę odbierania
odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Pysznica.
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Zgodnie porozumieniem międzygminnym z dnia 21.06.2012r. w 2019 r. wszystkie odebrane z
terenu Gminy Pysznica odpady komunalne zmieszane i selektywne w tym odpady ulegające
biodegradacji, zgodnie ze wskazaniem wytycznych Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego trafiły bezpośrednio do komunalnej instalacji - Zakładu
Mechaniczno- Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli
(ZMBPOK) ul. Centralny Okręg Przemysłowy 25; 37-450 Stalowa Wola.
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,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- baterie i akumulatory,
- przeterminowane leki,
- chemikalia.

Zgodnie z art.3 ust. 2 pkt. 8 gminy mają obowiązek prowadzenia działań informacyjnych,
edukacyjnych i promocyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami
komunalnymi, w szczególności selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W roku 2019 odbyły się następujące działania:
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1) 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.
2) Gmina Pysznica przygotowała ulotki informujące mieszkańców „ Jak prawidłowo
segregować odpady w swoim domu”.
3) Gmina Pysznica była współorganizatorem w szkołach podstawowych i przedszkolu z
terenu gminy Pysznica 26 Ogólnopolskiej Akcji Sprzątanie Świata pod hasłem „Nie
śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy”. 19 i 20 września 2019 r. uczniowie szkół
podstawowych brali udział w akcji sprzątania przyszkolnych terenów, boisk sportowych i
„Zielonej Pracowni oraz w plastycznych warsztatach ekologicznych. Dzieci z oddziałów
przedszkolnych wykonały plakaty opowiadające o pięknie przyrody, o ekologii oraz
segregacji śmieci. W ramach tej akcji odbyły się także rodzinne warsztaty ekologiczne
zorganizowane dla rodziców, przedszkolaków oraz uczniów klas I-III. Uczestnicy warsztatów
mieli zaprojektować i wykonać zabawkę – zwierzątko z surowców wtórnych.
4) Gmina Pysznica przeprowadziła konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej p.n.
„Zadbaj o swój kawałek nieba". Konkurs polegał na wykonaniu projektu PLAKATU
promującego uchwałę antysmogową dla województwa podkarpackiego, a w szczególności
ochronę powietrza poprzez ograniczenie spalania odpadów i wymianę starych pozaklasowych
kotłów na paliwo stałe. Konkurs miał na celu zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy Pysznica. W związku z coraz częstszymi przypadkami spalania odpadów
oraz złej jakości paliwa w kotłach centralnego ogrzewania (często przestarzałych,
pozaklasowych) dochodzi do zwiększenia emisji PM 10, PM 2,5, benzo(a)pirenu oraz
dodatkowo węglowodorów policyklicznych (WWA), rakotwórczej sadzy, formaldehydu,
dioksyn, pyłów zawierających metale ciężkie i cząstek promieniotwórczych. Wszystkie te
zanieczyszczenia powietrza nie są obojętne dla ludzkiego zdrowia.

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.
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Lp.

1.

2.

3.

4

5.

6.

7.

8.

Nazwa firmy, oznaczenie siedziby i adresu firmy/
imię nazwisko przedsiębiorcy oraz adresu przedsiębiorcy
San Ta-EKO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Portowa 24
27-600 Sandomierz

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Stalowej Woli
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola
REMONDIS Sp. z o. o.
ul Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” 13A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy
ul. Wolności 295
37-403 Pysznica
„Stare Miasto-Park” Sp. z o. o.
Wierzawice 874
37-300 Leżajsk
Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych
Józefa Hausner;
Wolina, ul. Sienkiewicza 74
37-400 Nisko
FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Strefowa 8,
39-400 Tarnobrzeg
AUTO-ZŁOM Bogusław Paź
Przewłoka 46
27-670 Łoniów

Wtór-Steel Sp. z o.o.
9.

ul. Grabskiego 12
37-450 Stalowa Wola
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6. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Pysznica w 2018 roku
i osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenie składowania
ilości odpadów ulegających biodegradacji.
Ustawa zmieniająca ustawę o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.
701) wprowadziła również zmiany do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w zakresie terminów, w których
przedsiębiorcy mają przekazywać sprawozdania składane na podstawie art. 9n ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Z uwagi na przesunięcie terminów składania sprawozdań przez przedsiębiorców
odbierających odpady komunalne z terenu gmin, wymagane w analizie informacje dotyczące
ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy oraz ilości niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, gminy
oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i
pozostałości z

procesu

mechaniczno-biologicznego przetwarzania

niesegregowanych

(zmieszanych) odpadów komunalnych zostaną uzupełnione do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

7. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie
Pysznica za rok 2019 r.
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Pysznica
za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawiają się następująco:
-

wynagrodzenie podmiotu odbierającego i transportującego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości objętych gminnym odbiorem wyniosło za 12 miesięcy
299 998,08 zł.

-

wynagrodzenie podmiotu zagospodarowującego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości objętych gminnym odbiorem wyniosło za 12 miesięcy 474 769,67 zł.

-

Obsługa administracyjna 84 308,14 zł.

-

Edukacja ekologiczna i inne działania w zakresie prawidłowego postępowania z
odpadami komunalnymi – 3 088,80 zł.

-

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wpływy od mieszkańców z tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły: 713 110,39 zł (nadpłaty:
10 347,00 zł), zaległości: 74 444,55 zł.
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-

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina Pysznica według danych meldunkowych liczyła:
11 229 mieszkańców.

-

W 2019 roku złożonych zostało 3290 deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi (w tym 3115 gospodarstwa selektywnie
gromadziły odpady, a 175 gospodarstw nieselektywnie.)

-

W 2019 roku systemem zostało objętych 8672 mieszkańców gminy Pysznica.

-

Z przeprowadzonych analiz wynika, że selektywny sposób gromadzenia odpadów
komunalnych zadeklarowany został dla 94,7% 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 27 grudnia 2016 r.
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167).
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
( PSOK), ul. Komunalna 2; 37-403 Pysznica.
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
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usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, tj.:


papier i tektura (czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury itp.);



tworzywa sztuczne (folia, opakowania z tworzyw sztucznych itp.);



szkło (białe i kolorowe);



metale;



odpady opakowaniowe wielomateriałowe;



odpady wielkogabarytowe;



odpady budowlane powstałe w trakcie bieżących remontów niewymagających

odpowiednich decyzji (pozwolenie bądź zgłoszenie robót budowlanych);


zużyte baterie i akumulatory;



zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;



opony;



odpady niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe oleje, pozostałości

po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych niebezpiecznych
używanych w gospodarstwie);


inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych;



odzież i tekstylia;



odpady zielone;



popiół.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi od poniedziałku do
soboty w godzinach od 700 do 1500 z wyjątkiem świąt.
9.

Podsumowanie i wnioski.
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pysznica za

2019 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.
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Przedstawiona analiza obejmuje rok 2019, 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 transport odpadów została zawarta pomiędzy Gminą Pysznica a podmiotem
świadczącym usługę (od 2019 roku zagospodarowanie odpadów komunalnych na podstawie
porozumienia międzygminnego odbywa się w Zakładzie Mechaniczno- Biologicznego
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli (ZMBPOK) ul. Centralny Okręg
Przemysłowy 25; 37-450 Stalowa Wola.).
Podsumowując rok 2019 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.
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.

Z up.Wójta
(-)
Beata Kuziora
Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska

Opracowała : Małgorzata Wieteska
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