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recyklingiem

1.

Uwarunkowania formalno- prawne.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016., poz. 250) jednym z zadań Gminy jest dokonanie
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, 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.

2.

Założenia Planu Gospodarki Odpadami
Podkarpackiego na lata 2012-2017.

dla

Województwa

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego na lata
2012-2017
przyjęto
działania
wspomagające
prawidłowe
postępowanie
z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Wprowadzenie zmian do obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi polega na dostosowaniu systemu gospodarowania odpadami do wymagań Unii
Europejskiej i uniknięcie kar wynikających z niedostosowania gospodarki odpadami do
wymagań unijnych oraz wprowadzeniu systemu opartego na hierarchii postępowania
z odpadami w oparciu o właściwy sposób monitorowania.
W gospodarowaniu odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:
1. Zwiększenie udziału recyklingu, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw
sztucznych oraz papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów.
2. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym
odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych wszystkich
mieszkańców województwa.
3. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Cele szczegółowe:
1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich
mieszkańców najpóźniej do 1 lipca 2013 roku.
2. Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów
komunalnych najpóźniej do 2015 roku.
3. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych
ulegających
biodegradacji
unieszkodliwianych przez składowanie. W stosunku do ilości tych odpadów
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4.

5.

6.

7.

8.

wytwarzanych w województwie podkarpackim w roku 1995, dopuszcza się do
składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji:
1. do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%,
2. 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 ich procesom odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący
rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów wielkogabarytowych
i uzyskanie następujących poziomów odzysku:
1. - Rok 2017: 80%
2. - Rok 2020: 95%
Wydzielenie odpadów
budowlano-remontowych
ze strumienia
odpadów
komunalnych
i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwienia. Przewiduje się następujące
poziomy odzysku odpadów budowlano-remontowych:
1. Rok 2017: 55%
2. 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 gmin
celem ich przekazania do centralnych obiektów unieszkodliwiania:
1. Rok 2017: 60%
2. Rok 2020: 95%
Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów
do końca 2014r.

Przyjęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 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 przez
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,
zapewnieniu osiągnięcia 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 2016r.,
poz. 250) odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
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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: papier,
metal, tworzywa sztuczne, szkło opakowania wielomateriałowe oraz odpady
komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji,
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 kwartalnych sprawozdań do końca miesiąca
następującego po kwartale do gminy.
Miasto i Gmina Nowa Dęba zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego zostało zakwalifikowane do Regionu Północnego. Dla Regionu tego jako
RIPOK wskazane są aktualnie:
1. Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów, ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,
2. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia, Giedlarowa,
37-300 Leżajsk,
3. Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych,
ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola,
4. Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, m. Sigiełki,
37-418 Krzeszów.
Przedsiębiorstwo odbierające w 2015r. odpady komunalne z terenu Gminy Nowa Dęba, na
podstawie zawartych dwu umów tj. w dniu 27.06.2014r., oraz 25.06.2015 r. przekazywało
zmieszane odpady komunalne do Zakładu Segregacji i Kompostowania Odpadów, ul. Strefowa
8, 39-400 Tarnobrzeg oraz do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych, ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola.
Aktualnie Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
przewiduje w Regionie Północnym jedną Instalację Zastępczą, tj.
1. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, ul. Grabskiego 12,
37-450 Stalowa Wola;
oraz

Instalacje Zastępcze do przetwarzania odpadów dla Regionu Północnego,
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zlokalizowane w pozostałych regionach:
1. Sortownia odpadów zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej, ul. Ciepłownicza
11, 35-322 Rzeszów;
2. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, Kozodrza,
39-103 Ostrów;
3. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, ul. Wojska Polskiego 3,
39-300 Mielec;
4. Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów, Malinie 317,
39-331 Chorzelów;
5. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Kozodrza, 39-103 Ostrów;
6. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych , kompostownia frakcji podsitowej,
Młyny 24, 37-550 Radymno;
7. Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, Paszczyna
62B, 39-207 Brzeźnica;
8. Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia,
ul. Piastowska, 37-700 Przemyśl.

3. Działania Gminy związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Przez cały 2015r. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od
właścicieli wszystkich nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba
realizowany był tak jak w roku 2014 przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie, ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba. W 2015 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba działało na podstawie 2 umów zawartych w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pn. „Odbiór,, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba” (na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych ), w pierwszym półroczu na podstawie umowy zawartej
w dniu 27.06.2014 r. na okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. oraz w drugim półroczu na
podstawie umowy z dnia 25.06.2015 r. na okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r.
Gmina Nowa Dęba przejęła obowiązek odbioru odpadów komunalnych od wszystkich
właścicieli nieruchomości, zamieszkałych i niezamieszkałych.
Przed zmianą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi podjęte zostały wszystkie
wymagane przepisami uchwały oraz wprowadzono opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
1. w przypadku nieruchomości zamieszkałych naliczaną od ilości osób zamieszkujących
daną nieruchomość,
2. w przypadku nieruchomości niezamieszkałych od ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych.
Na podstawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami Gminy uchwalono, że
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wnoszona będzie przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych co dwa miesiące, na konto Gminy lub w kasie tut.
Urzędu. W przypadku właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz właścicieli
nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej opłata uiszczana będzie miesięcznie.
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Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno dla nieruchomości
zamieszkałych jak i niezamieszkałych są niższe w przypadku zadeklarowania selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
W ramach opłaty uiszczanej przez właściciela
nieruchomości zamieszkałych z terenu nieruchomości odbierana jest każda ilość
wytworzonych odpadów komunalnych – zmieszanych oraz zebranych w sposób selektywny.
Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Nowej Dębie w celu wdrożenia nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi:
1. Uchwała Nr XXVII/238/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 2012
r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
2. Uchwała Nr XXVII/239/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 grudnia 2012
r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Nowa Dęba.
3. Uchwała Nr XXX/266/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 marca 2013
r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności.
4. Uchwała Nr XXX/267/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 marca 2013
r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji przez właścicieli
nieruchomości.
5. Uchwała Nr XXX/268/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 27 marca 2013
r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
6. Uchwała Nr XXXI/280/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 17 kwietnia 2013
r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Nowa Dęba.
7. Uchwała Nr XXXI/281/2013 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 17 kwietnia
2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
W 2015r. obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba zasady związane
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zostały zmienione przez Radę Miejską w Nowej
Dębie poprzez podjęcie uchwał:
2. Uchwała Nr XLII/386/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia
2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Nowa Dęba.
3. Uchwała Nr XLIV/398/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 maja
2014 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XLII/389/2014 Rady Miejskiej w Nowej
Dębie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania deklaracji
przez właścicieli nieruchomości.
4. Uchwała Nr XLII/388/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia
2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
7

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
5. Uchwała Nr XLII/387/2014 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 kwietnia
2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej
pojemności.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami właściciele nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wnoszenia
opłat na konto Gminy Nowa Dęba. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
terenie naszej Gminy naliczana jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość,
a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych od wielkości pojemnika na odpady
komunalne. Rada Miejska w Nowej Dębie ustaliła 2 rodzaje miesięcznej stawki opłaty,
uzależnione od tego, czy odpady będą zbierane w sposób selektywny czy nieselektywny.
Stawki tych opłat w 2015r. nie uległy zmianie.
Poniżej w tabelach przedstawiono stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
Nieruchomości zamieszkałe:
Rodzaj
gospodarstwa

1osobowe 2ososbowe 3osobowe

Stawka za odpady
segregowane (w zł) 7,00
Stawka za odpady
niesegregowane
12,00
(w zł)

4osobowe 5osobowe 6osobowe 7osobowe
i więcej

15,00

21,00

25,00

28,00

32,00

35,00

24,00

33,00

40,00

45,00

51,00

54,00

Nieruchomości niezamieszkałe:
240
litrów

1100
litrów

5000
litrów

7000
litrów

10000
litrów

Stawka za odpady
12,00
segregowane (w zł)

20,00

100,00

500,00

700,00

1000,00

Stawka za odpady
niesegregowane
18,00
(w zł)

35,00

150,00

750,00

1050,00

1500,00

Rodzaj pojemnika

110/120
litrów

Głównym założeniem Ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach jest
zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów u źródła i prowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów. Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu odpadów przez właścicieli
nieruchomości w określonych frakcjach, co ułatwia dalsze przetwarzanie odpadów.
Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każdorazowo odbierana była w ramach
stałej opłaty każda ilość odpadów komunalnych, natomiast w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych ilość odpadów wynikająca z zadeklarowanych pojemności pojemników.
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Wywozy odpadów z terenu nieruchomości odbywały się na podstawie harmonogramu
odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba ze strumienia odpadów komunalnych wydziela
się również problemowe odpady, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie
i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia,
odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji. Do przyjmowania tego
rodzaju odpadów i ich okresowego magazynowania przeznaczony jest Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych.
W związku z potrzebą wywiązania się z ustawowego obowiązku utworzenia Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, na terenie należącym do PGKiM przy ul. Leśnej
1, zlokalizowany został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przekazać można
tam nieodpłatnie każdą ilość selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy
Nowa Dęba, tj. sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, świetlówki,
opony, zużyte oleje, farby, rozpuszczalniki, akumulatory i baterie, przeterminowane leki oraz
wszystkie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, zgodny z wykazem,
dostarczonym właścicielom nieruchomości przez PGKiM.
Dodatkowo na terenie sołectw oraz osiedli Dęba i Poręby Dębskie na przełomie
sierpnia i września 2015 r. zorganizowana została jednorazowa mobilna zbiórka odpadów
wielkogabarytowych.
Odpady komunalne ulegające biodegradacji a także odpady zielone, przez które
zgodnie z zapisami ustawy o odpadach rozumie się m. in. odpady komunalne stanowiące części
roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, mieszkańcy zbierają do
worków
w kolorze brązowym i wystawiają przed posesję w terminie podanym
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Odpady takie mieszkańcy mogą
wykorzystać we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach.
Jednocześnie celem ułatwienia mieszkańcom segregacji odpadów komunalnych
w postaci zużytych baterii czy przeterminowanych lekarstw na terenie Gminy ustawiono
specjalistyczne pojemniki na:
Zużyte baterie:
Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba.
Przeterminowane leki:
Apteka 4 Pory Roku mgr Artur Cyzio, ul. Kościuszki 1, 39-460 Nowa Dęba.
Apteka mgr farm. Jadwiga Szula, ul. Rzeszowska 5, 39-460 Nowa Dęba.
Apteka Twoje Leki, ul. Al. Zwycięstwa 3/37, 39-460 Nowa Dęba.
Punkt apteczny LAVITA Sp. z o. o., Chmielów 392, 39-442 Chmielów.
Informacje dotyczące zagadnień związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
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4. Wyposażanie nieruchomości w pojemniki i worki na odpady komunalne:
Od 1 lipca 2013 r. na mocy podjętej Uchwały Nr XXXI/280/2013 Rady Miejskiej
w Nowej Dębie z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba, obowiązek wyposażenia nieruchomości
w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych, przejęła na siebie Gmina Nowa
Dęba i przekazała go w ramach umowy Firmie obierającej odpady komunalne z terenu Miasta
i Gminy Nowa Dęba, a koszty z tym związane pokryte zostały z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, uiszczanych przez właścicieli nieruchomości, zgodnie ze złożonymi
deklaracjami.
W 2015 r., po zgłoszeniu w tut. Urzędzie przez właściciela nieruchomości konieczności
wyposażenia nieruchomości w pojemnik na odpady komunalne, pojemniki dostarczane były
przez PGKiM Sp. z o. o. lub odbierane osobiście przez właściciela danej nieruchomości.

5. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie.
Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Gminy zobowiązane zostały do wdrożenia nowego systemu
gospodarki odpadami. Jednym z obligatoryjnych etapów wdrażania ustawy było podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Nowa Dęba. 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, szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy określał zakres merytoryczny uchwały nr XXVII/239/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Nowa Dęba, zmieniony uchwałą Nr XXXI/280/2013 Rady Miejskiej
w Nowej Dębie z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba.
W 2014r. przedmiotowe uchwały straciły moc, po wejściu w życie uchwały
nr XXLII/386/2014 z dnia 30 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia
20 maja 2014r., poz. 1555).
Zasady utrzymania czystości i porządku dotyczą:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a)
prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych,
b)
uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących
do użytku publicznego,
c)
mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników;
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3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań dotyczących utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.

6. Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Zgodnie z ewidencją ludności (stan na 31.12.2015r.) liczba mieszkańców Miasta
i Gminy Nowa Dęba w 2015r. wynosiła 19 380 mieszkańców, z czego 12 044 osób mieszkało
w mieście i 7 336 osób w sołectwach.
W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
złożonych w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ujętych zostało 13 803 mieszkańców (stan
na 31.12.2015.).
Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in z tego, ze wielu uczniów
i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja
występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę
przebywają poza terenem gminy.
Prowadzone były działania mające na celu weryfikację danych zawartych
w deklaracjach. Właściciele nieruchomości, co do których istnieją podejrzenia o podanie
nieprawdziwych danych, wzywani byli do urzędu, w celu złożenia wyjaśnień.

7. 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.
Rada Miejska w Nowej Dębie dnia 28 grudnia 2012 r., podjęła uchwałę
Nr XXVII/238/2012 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne. Na mocy powyższej uchwały Gmina przejęła obowiązek odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym właściciele wszystkich
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nieruchomości zobowiązani byli do złożenia w tut. Urzędzie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wszczęto z urzędu 12 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie
wywiązali się z obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, oraz 2 postępowania w sprawie rozłożenia na raty zaległości
w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym wydano 5 decyzji określających wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w pozostałych przypadkach umorzono
postępowania (złożone zostały deklaracje).
Na dzień 31.12.2015r. w tut. Urzędzie złożono 2 690 deklaracji z terenu nieruchomości
zamieszkałych (z czego 82 nieruchomości stanowią budynki wielolokalowe zajmowane przez
wspólnoty mieszkaniowe) oraz 398 deklaracji z terenu nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Na dzień 31.12.2015r. na terenie Miasta i Gminy zameldowanych było 19 380 osób.
Systemem odbierania odpadów komunalnych objętych zostało 13 803 mieszkańców.

8. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów
zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 21
ze zm.), jako przetwarzanie odpadów rozumie się procesy odzysku lub unieszkodliwiania,
w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.
Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich
zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje
mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania
(głównie składowanie odpadów na składowiskach).
Na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba nie ma możliwości przetwarzania odpadów
komunalnych. Odpady komunalne, odbierane z terenu gminy, przekazywane były do
zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tj. do
Zakładu Segregacji i Kompostowania Odpadów, ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg oraz do
Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych, ul. Centralny
Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola.

9. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości
z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych
z terenu gminy.
W 2015r. odebrano z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba 2969,9 Mg zmieszanych
odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Całość odebranych odpadów przekazana została do
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Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, wskazanych w Planie
Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Podkarpackiego, właściwych dla
Regionu Północnego, tj. Do Zakładu Segregacji i Kompostowania Odpadów, ul. Strefowa 8,
39-400 Tarnobrzeg oraz do Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych, ul. Centralny Okręg Przemysłowy, 37-450 Stalowa Wola.
Odpady zmieszane oraz odpady ulegające biodegradacji zebrane na terenie Miasta
i Gminy Nowa Dęba nie były przekazane do składowania, lecz poddane zostały procesom
przetworzenia w Instalacjach Zastępczych.
Jedynie odpady
o kodzie 19 12 12 jako pozostałości z sortowania
(frakcja podsitowa) odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01, zostały
przekazane w ilości 32,5 Mg na składowisko odpadów w Stralowej Woli.

10. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.
Na podstawie półrocznych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, sporządzono roczne sprawozdanie, w którym
wskazano następujące ilości odebranych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2015r.
odpadów komunalnych:

Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

Ilość odebrana w 2015r.
(Mg)

1.

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

70,0

2.

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

70,9

3.

20 01 02

szkło

83,5

4.

20 01 01

papier i tektura

57,5

5.

15 01 01

opakowania z papieru i tektury

2,4

6.

15 01 06

zmieszane odpady opakowaniowe

1,2

7.

16 01 03

zużyte opony

59,8

8.

15 01 01

opakowania wielomateriałowe

36,5

9.

20 01 32

leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,2

10.

20 03 01

zmieszane odpady komunalne

2969,9

11.

17 01 01

odpady betonu oraz gruz betonowy z
155,0
rozbiórek i remontów

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materiałów
3,2
ceramicznych i elementów wyposażenia
inne niż wymienione w 17 01 06

12.

oraz odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu

Ilość odebrana w 2015r.
(Mg)

1.

16 01 03

zużyte opony

1,0

13

2.

16 02 13*

zużyte urządzenia zawierające
niebezpieczne elementy (1) inne niż 0,2
wymienione w 16 02 12

3.

20 03 07

odpady wielkogabarytowe

1,4

4.

15 01 02

opakowania z tworzyw sztucznych

0,4

5.

20 01 01

papier i tektura

1,5

11. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia,
odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz
ograniczenie składowania ilości odpadów ulegających biodegradacji.
1. Ograniczenie masy odpadów
przekazywanych do składowania

komunalnych

ulegających

biodegradacji

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania obliczany jest na podstawie wzoru z Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012r., poz. 676).
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty, jeżeli wskaźnik za
rok 2015 był mniejszy lub równy 50%. W przypadku Gminy Nowa Dęba warunek został
spełniony, ponieważ poziom za rok 2015 wyniósł 0,75%.

2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła oblicza się na podstawie wzoru z Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 maja 2012r., w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r.,
poz. 645).
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
został osiągnięty jeśli wskaźnik za rok 2015 był większy lub równy 16%. W przypadku Gminy
Nowa Dęba warunek został spełniony, ponieważ poziom za rok 2015 wyniósł 38,64%.

3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oblicza się na podstawie
wzoru z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012r. w sprawie poziomów
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recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji
odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012r., poz. 645).
Poziom recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych został osiągnięty, jeśli wskaźnik za rok
2015 był większy lub równy 40%. W przypadku Gminy Nowa Dęba warunek został spełniony,
ponieważ poziom za rok 2015 wyniósł 100%.

12. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
W okresie od 01 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r., na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba
wydatkowano kwotę w wysokości 1 851 120,00 zł, na którą składały się koszty odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba zgodnie z umową
zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej
Dębie, w tym organizacja i funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Dodatkowo koszty administracyjne obsługi systemu wyniosły około
135 600,00 zł.
Koszty poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami pokryte zostały
z otrzymanych wpływów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych,
wyliczonych na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, które w okresie od 01 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. wyniosły
1 883 417,46 zł.
Poważnym problemem systemu są zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Nie wszyscy mieszkańcy gminy wywiązują się z obowiązku
uiszczania opłat, co powoduje duże zaległości.
Do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniali się z wnoszeniem opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysłane zostały upomnienia. Od 01 stycznia 2015r.
do 31 grudnia 2015r. wysłano 611 upomnień na łączną zaległość 93 320,45 zł.
Na dzień 31.12.2015r. zadłużenie wyniosło 69 665,36 zł, w tym koszty upomnień
6 017,70 zł, oraz odsetki 658,00 zł.

13. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi.
Priorytetową inwestycją związaną z gospodarowaniem odpadami komunalnymi jest
rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Inwestycja planowana jest
do realizacji w latach 2014-2016.
W 2014r. przy ul. Leśnej 1 w Nowej Dębie na działkach nr ewid. 401/1, 401/2,
stanowiących własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Nowej Dębie zrealizowano pierwszy etap inwestycji, tj. wybudowano zjazd z ulicy
W. Sikorskiego na działkę lokalizacyjną PSZOK. Zadanie finansowane będzie w całości ze
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środków własnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Nowej Dębie, ul. Leśna 1.
Inwestycja ta umożliwi podniesienie poziomu segregacji „u źródła” a tym samym
przyczyni 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).

14. Podsumowanie i wnioski.
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Nowa Dęba 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.
Przez cały rok 2015 obowiązki w zakresie gospodarki odpadami realizowała Gmina,
poprzez podmiot wyłoniony w drodze przetargu. Właściciele nieruchomości wnosili 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 Nowa Dęba, a podmiotem
świadczącym usługę. Odpady były odbierane zarówno z nieruchomości zamieszkałych (domy
jednorodzinne, budynki wielolokalowe), jak i nieruchomości niezamieszkałych (obiekty
użyteczności publicznej, wszelkiego rodzaju działalność gospodarcza, itp.).
Po wdrożeniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2013r., system ten przez
cały 2015r. funkcjonował sprawnie i prawidłowo. Gmina osiągnęła wymagane przepisami
poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji.
Priorytetowym zadaniem dla Gminy Nowa Dęba 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 oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania, tak by nie tylko utrzymać funkcjonujący system gospodarki
odpadami komunalnymi na obecnym poziomie ale podnosić jego jakość i efektywność.
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