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I. WSTĘP
1. Podstawa prawna sporządzenia analizy
Analiza przygotowana jest na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art.9tb ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), w której zawarto zakres przedmiotowej analizy.
2. Cel sporządzenia analizy
„Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
za 2014 roku” została opracowana zgodnie w wymogami określonymi w ustawie z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w celu dokonania
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania
odpadami. Analizę sporządzono w odniesieniu do art. 9tb, czyli sprawozdań złożonych przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz podmiotu
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, rocznego sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także innych
dostępnych

danych

wpływających

na

koszty

systemu

gospodarowania

odpadami

komunalnymi. Sporządzona analiza ma dostarczyć informacji m. in. na temat działania
systemu, jego kosztów, potrzeb inwestycyjnych, ilości odpadów komunalnych wytworzonych
na terenie gminy, odpadów zielonych odebranych z terenu gminy i pozostałości z
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
Celem analizy jest weryfikacja możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy
Nowy Wiśnicz w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Niniejsza analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014
roku.

II.
OGÓLNA
CHARAKTERYSTYKA
GOSPODAROWANIA
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY NOWY WIŚNICZ

ODPADAMI

Od 1 lipca 2013 roku został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami
komunalnymi, zgodnie z którym podmiotem odpowiedzialnym za jego organizację
i funkcjonowanie jest Gmina.

3

W oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Gmina Nowy Wiśnicz zorganizowała przetarg na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych w 2014 roku z nieruchomości zamieszkałych, położonych na swoim
terenie i podpisała umowę z przedsiębiorcą wyłonionym w przetargu. Przetarg wygrała firma
p.n. Zbiór i Segregacja Odpadów TRASZKAN S.j., S.F.Z. Sroka, 32-413 Zegartowice 105.
Umowa została zawarta na okres jednego roku tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
W
komunalnych

2014

roku

zbieranych

osoby zamieszkującej

miesięczna
w

sposób

stawka

opłaty

selektywny

za

wynosiła

odbiór
6

zł

odpadów
od

jednej

nieruchomość, natomiast stawka opłaty za niesegregowane

odpady wynosiła 9 zł. Gmina Nowy Wiśnicz w 2014 roku dopłacała do opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

dla rodzin wielodzietnych, na czwarte

i kolejne dziecko w rodzinie.
Gmina Nowy Wiśnicz z uiszczonych opłaty przez mieszkańców pokrywała koszty
funkcjonowania systemu.
Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, właściciele nieruchomości mają obowiązek
selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów: makulatura, szkło, tworzywa
sztuczne, butelki PET, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony,
przeterminowane leki i chemikalia.
Zarówno odpady komunalne jak i odpady zbierane w sposób selektywny odbierane są
jeden raz w miesiącu w przypadku zabudowy jednorodzinnej. W zabudowie wielorodzinnej
odpady odbierane są co tydzień. Odpady zielone odbierane są raz w miesiącu w okresie od
maja do listopada. Popiół odbierany jest w okresie grzewczym wraz z odpadami
komunalnymi. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się dwa razy do roku. Odbiór
odpadów obywa się na podstawie ustalonych przez Gminę harmonogramów, które
dostarczane są mieszkańcom.
Na terenie Gminy Nowy Wiśnicz, przy ul. Jana Matejki został zorganizowany punkt
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK). Każdy mieszkaniec Gminy Nowy
Wiśnicz w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze
Gminy Nowy Wiśnicz może przywieźć do PSZOK-u następujące rodzaje odpadów zebranych
selektywnie:
- śmieci zebrane selektywnie (plastik, papier, szkło, metale)
- świetlówki i żarówki
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- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęty elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyte opony,
- popiół.
Punkt jest obsługiwany przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych i jest
czynny dwa razy w tygodniu, tj. w środę w godz. 800-1600 oraz w sobotę w godz. 800-1500.
III. OCENA MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH GMINY
W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNLANYMI
1. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Na terenie Gminy Nowy Wiśnicz nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych.
W 2014 roku wszystkie odpady komunalne zebrane z terenu gminy Nowy Wiśnicz
przekazywane były do wymienionych instalacji:
 Zakład zagospodarowania odpadów Tylmanowa oś. Rzeka 419, 34-451 Tylmanowa
 Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice
 Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Trnas-Formers
Karpatia Sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Cmentarna, 33-100 Tarnów
 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Van Gansewinkel Kraków Sp. z o.o. Zastępcza
Instalacja Mechanicznego zagospodarowania odpadów PUK Van Gensewinkel
Kraków Sp. z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków
 Grupa Azoty Jednostka Ratownictwa Chemicznego, ul. E. Kwiatkowskiego 8,
33-101 Tarnów
 Regionalna Stacja Segregacji Odpadów w Tarnowie ul. Cmentarna 31, 33-100 Tarnów
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2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje Gminy do
dokonania analiz w zakresie potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
z dnia 28 listopada 2014 r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, niewykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina postanowiła
przeznaczyć na pokrycie kosztów wyposażenia nieruchomości przeznaczonych do celów
publicznych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz
utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz na zakup
pojemników (na świetlówki, baterie) do PSZOK-u, których Gmina nie posiada.
Ponadto z pobranych opłat gmina postanowiła objąć kosztami zagospodarowania
wszystkie odpady powstające w gminie, również te, które trafiły do środowiska i zalegają w
miejscach

nieprzeznaczonych

do

ich

składowania

i

magazynowania.

Priorytetem na ustalonym na 2015 r. będzie likwidacja tzw. „dzikich składowisk” powstałych
na terenie gminy. Ponadto, zaplanowano edukację ekologiczną prowadzoną wśród
mieszkańców oraz w placówkach oświatowo-kulturowych, aby usprawnić funkcjonowanie
systemu gospodarki odpadami komunalnymi i pogłębić wiedzę nt. segregacji śmieci
„u źródła”.

3.

Koszty

poniesione

z

związku

z

odbieraniem,

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych wynosiły:

odzyskiem,

recyklingiem

509.195,51 zł. Obejmowały

realizację umowy z firmą TRASZKAN świadczącą usługi odbioru, odzysku, recyklingu
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz
obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Z pobranych opłat gmina pokryła koszty obsługi administracyjnej systemu
w tym: wynagrodzenia pracowników zajmujących się wymiarem, obsługą finansowoksięgową i windykacją należności opłaty, zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji
zadań związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi, usługi telefoniczne
i pocztowe i inne koszty związane z w/w systemem.
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4. Liczba mieszkańców
Liczba mieszkańców przedstawia się następująco:


liczba mieszkańców zameldowanych - 13 550 (stan na dzień 31.12.2014 r.),



liczba mieszkańców objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi11 747 (stan na dzień 31.12.2014 r.).
Pomiędzy osobami zameldowanymi a osobami zamieszkałymi występuje rozbieżność.

Wynika to z tego, iż duża część mieszkańców ze względu na pracę przebywa poza miejscem
zameldowania lub poza granicami kraju, i w domu przebywają jedynie okazyjnie. Ponadto,
znaczną część stanowią studenci, którzy kontynuują naukę poza terenem gminy, i tam ponoszą
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powyższe dane weryfikowane są na

bieżącą poprzez przeprowadzanie doraźnych i sprawdzających kontroli dotyczących zgodności
danych złożonych do urzędu w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi polegającymi na:
a) ustaleniu stanu faktycznego zamieszkania " pustostanów ", w których zameldowani są
mieszkańcy,
b) sprawdzaniu w ciągu roku składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji "0" (brak
mieszkańców),
c) prowadzeniu postępowań wyjaśniających (urodzenia, meldunki, zgłoszenie obiektów do
użytku).
5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6
ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust.
6-12
W 2014 roku skontrolowano 25 właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
(przedsiębiorców), o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w celu okazania umowy i dowodów uiszczania opłat za odbiór odpadów
komunalnych. Dalsze działania mające na celu objęcie opłatami wszystkie nieruchomości
niezamieszkałe będą podejmowane na bieżąco w roku 2015. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach firmy, które nie są obowiązane do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, a które muszą pozbywać się
odpadów zgodnie z przepisami, powinny udokumentować powyższe usługi w formie umów
i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.
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6. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
Na podstawie złożonych sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne
w 2014 roku z terenu Gminy Nowy Wiśnicz zebrano łącznie 844,04 Mg odpadów
komunalnych. Poniższa tabela przedstawia masę odebranych odpadów komunalnych
z podziałem na kod i rodzaj odpadu.

Kod odebranych
odpadów komunalnych
15 01 02
15 01 04
15 01 06
15 01 07
16 01 03
20 03 07
20 01 40
20 01 23*
20 01 35*

20 01 36
20 01 02
17 09 04

19 12 12
20 03 01
20 02 01
20 01 01
15 01 01

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z metali
Zmieszane odpady opakowaniowe
Opakowania ze szkła
Zużyte opony
Odpady wielkogabarytowe
Metale
Urządzenia zawierające freon
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01
35
Szkło
Zmieszane odpady z budowy, remontów i
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17
09 02 i 17 09 03
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów
inne niż wymienione w 19 12 11
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Opady ulegające biodegradacji
Papier i tektura
Opakowania z papieru i tektury

Masa odebranych
odpadów
komunalnych w Mg
259,1
20,9
0,5
201,6
13,7
26,8
0,6
4,1
4,2

7,3
1,9
9,2

109,3
844,04
26,4
5,6
27,3
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7. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych
z terenu Gminy Nowy Wiśnicz oraz powstających z przetwarzania odpadów
komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
Poniższa

tabela

przedstawia

ilość

zmieszanych

odpadów

komunalnych

z odebranych z terenu Gminy Nowy Wiśnicz oraz powstałych z przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania w 2014 roku

Instalacja do której
przekazano zmieszane
odpady
Zakład zagospodarowania odpadów
Tylmanowa oś. Rzeka 419
34-451 Tylmanowa
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z
o.o.
ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Instalacja do mechanicznobiologicznego przetwarzania
odpadów Trnas-Formers Karpatia
Sp. z o.o. w Tarnowie
ul. Cmentarna
33-100 Tarnów
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Van Gansewinkel
Kraków Sp. z o.o. Zastępcza
Instalacja Mechanicznego
zagospodarowania odpadów PUK
Van Gensewinkel Kraków Sp. z
o.o. ul. Półanki 64
30-740 Kraków
Grupa Azoty Jednostka
Ratownictwa Chemicznego
ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Regionalna Stacja Segregacji
Odpadów w Tarnowie
ul. Cmentarna 31
33-100 Tarnów

Ilość zmieszanych odpadów
komunalnych odebranych z
terenu Gminy Nowy Wiśnicz
(Mg)

Ilość odpadów o kodzie
19 12 12 powstałych po
mechaniczno-biologicznym
procesie przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych przeznaczonych
do składowania (Mg)

363,3

-

54,7

-

379

-

1,94

-

37,2

-

7,9

-

Z informacji otrzymanych od Firmy TRASZKAN, odpady odebrane przez firmę
o kodzie 20 01 03 w całości zostały poddawane innym niż składowanie procesom
przetwarzania.
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W 2014 roku przyjęto do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Nowym Wiśniczu 4,69 Mg odpadów. W tabeli zamieszczonej poniżej przedstawiamy masę
przyjętych odpadów komunalnych z podziałem na kod i rodzaj danego odpadu.
Kod zebranych odpadów
komunalnych

Rodzaj zebranych odpadów
komunalnych

Masa zebranych odpadów
komunalnych w Mg

15 01 07

Opakowania ze szkła
Opakowania z tworzyw
sztucznych
Opady wielkogabarytowe
Zużyte opony
Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20
01 23 i 20 01 35

1,84

15 01 02
20 03 07
16 01 03
20 01 36

1,82
0,55
0,43
0,05

8. Osiągnięte przez Gminę Nowy Wiśnicz w 2014 roku poziomy recyklingu i odzysku
oraz ograniczenia masy odpadów:
W oparciu o Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych
odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 64) oraz z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie poziomów
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych obliczono osiągnięte w 2014 roku przez Gminę Nowy Wiśnicz
poziomy ograniczenia oraz recyklingu i odzysku.
1) Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 roku w %

2012

16 lipca
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16 lipca
2020

75

50

50

50

45

45

40

40

35

105,31

11,29

0,03

Wymagany poziom
z

Rozporządzenia

Ministra
Środowiska (%)
Poziom osiągnięty
przez Gminę Nowy
Wiśnicz (%)

Z terenu gminy Nowy Wiśnicz w 2014 roku przekazano do składowania 0,03 %
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska do składowania można było przekazać w 2014 roku nie więcej niż 50%. Wynika
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z tego, iż Gmina Nowy Wiśnicz osiągnęła wymagany poziom. W stosunku do roku 2013
roku, poziom ten został obniżony o ponad 11 %.

2) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła w %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

12

14

16

18

20

30

40

50

20,0

20,9

53,2

Wymagany poziom
z

Rozporządzenia

Ministra
Środowiska (%)
Poziom osiągnięty
przez Gminę Nowy
Wiśnicz (%)

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
niektórych frakcji odpadów komunalnych, tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, w 2014
roku został osiągnięty zgodnie z wymaganym poziomem w rozporządzeniu. Poziom ten,
wzrósł w stosunku do roku 2013 o ponad 32 %. Spowodowane jest to zapewne większą
świadomością mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami, poprzez
segregację odpadów „u źródła”.

3) Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w %
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Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych został również osiągnięty.
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IV. PODSUMOWANIE
Na podstawie powyższych danych należy stwierdzić, że system gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Nowy Wiśnicz w 2014 r. funkcjonował prawidłowo.
Mieszkańcy mieli możliwość pozbycia się wszystkich odpadów komunalnych powstających
w gospodarstwie domowym, a oprócz odbioru odpadów bezpośrednio z nieruchomości można
było również oddać nieodpłatnie wszelkiego rodzaju odpady segregowane, wielkogabarytowe
i odpady problemowe do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych z czego też mieszkańcy korzystali, o czym świadczy ilość odebranych odpadów. Pozytywnym
akcentem w 2014 r. było wprowadzenie dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla rodzin wielodzietnych, na czwarte i kolejne dziecko w rodzinie, a po
nowelizacji ustawy od 1 lutego 2015 r. zwolnienia trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie,
której dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń z pomocy społecznej.
Mieszkańcy

ponoszą

równocześnie

rzeczywiste

koszty

funkcjonowania

systemu.

Do mieszkańców w cenie opłaty dostarczane są worki na segregowane odpady komunalne
(szkło, tworzywa sztuczne, papier, odpady biodegradowalne). Segregacja odpadów również
uległa poprawie dzięki czemu zostały osiągnięte bardzo wysokie poziomy odzysku
surowców.
Priorytetowym zadaniem dla gminy na lata następne jest dalsze uświadomienie
mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości
wytworzonych odpadów. Poprawie powinna ulec także prawidłowa segregacja odpadów
u źródła, która wpłynie korzystnie na gospodarkę odpadami na terenie Gminy Nowy Wiśnicz
w

przyszłych

latach

w

celu

osiągnięcia

jak

najlepszych

poziomów

odzysku

i recyklingu odpadów.

12

