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1. WPROWADZENIE 

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi                 

na terenie Gminy Łubnice sporządzoną na podstawie  art. 9 tb ust 1-3 w związku z art. 3 ust. 2 

pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach       

(tj. dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) 

 

Zakres analizy określony w art. 9tb przedmiotowej ustawy obejmuje: 

1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz  

     pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania  

    odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, 

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

     odpadów komunalnych, 

4) liczbę mieszkańców, 

5) liczbę 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, 

6) ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy 

    oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania 

    i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

    przeznaczonych do składowania 

2. REGULACJE PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21,  ze zmianami). 

2. Ustawa z dnia 13 wrzes nia 1996 r. o utrzymaniu czystos ci i porządku w gminach               

(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, ze zmianami).  

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  - Prawo Ochrony S rodowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

519 ze zmianami).  

4. Rozporządzenie  Ministra  S rodowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie  

szczego łowych wymagan  w zakresie odbierania odpado w komunalnych od włas cicieli  

5. nieruchomos ci (Dz.U.2013.122), 

6. Rozporządzenie Ministra S rodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomo w  

       recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  uz ycia  i  odzysku  innymi  metodami  

       niekto rych frakcji odpado w komunalnych (Dz.U.2016.2167), 

7. Rozporządzenie Ministra S rodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomo w  
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              ograniczenia składowania masy  odpado w  komunalnych  ulegających  biodegradacji  

(Dz.U.2017.2412), 

8. Rozporządzenie Ministra S rodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczego łowego 

sposobu selektywnego zbierania  wybranych frakcji odpado w (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) 

9. Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewo dztwa S więtokrzyskiego na lata   2012-2018, 

10. Uchwała nr XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokos ci stawki takiej opłaty, 

11. Uchwała nr  XX/92/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie terminu , 

częstotliwos ci i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

12. Uchwała nr XX/93/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia 

wzoru deklaracji o wysokos ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez włas cicieli nieruchomos ci połoz onych na terenie Gminy Łubnice, 

13. Uchwała nr XXXIII/104/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpado w komunalnych od włas cicieli nieruchomos ci,           

na kto rych nie zamieszkują mieszkan cy, a powstają odpady komunalne, 

14. Uchwała nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystos ci i porządku na terenie Gminy Łubnice, 

15. Uchwała nr XXXVI/179/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystos ci i porządku na terenie Gminy Łubnice, 

16. Uchwała nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie okres lenia 

szczego łowego sposobu i zakresu s wiadczenia usług w zakresie odbierania odpado w 

komunalnych od włas cicieli nieruchomos ci i zagospodarowania tych odpado w w zamian        

za uiszczoną przez włas ciciela nieruchomos ci opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

3. ZAGADNIENIA OGÓLNE 

Na terenie gminy Łubnice w  2017 r. zorganizowanym systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi objęci byli, analogicznie do lat poprzednich, zarówno właściciele 

nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Obowiązujący w kraju od 1 lipca 2013 r. 

system gospodarowania odpadami komunalnymi tworzy instrumenty pozwalające na objęcie 

zorganizowanym odbiorem wszystkich wytwarzających odpady komunalne. Sprawne działanie 

systemu powinno przełożyć się na likwidację m.in. dzikich wysypisk śmieci czy wyeliminować 

problem palenia odpadów w domowych paleniskach. System propaguje selektywne zbieranie 

odpadów „u źródła”, czyli wstępną segregację odpadów przez podmioty, które je wytwarzają. 



ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI   W GMINIE ŁUBNICE ZA ROK 2017 
 

 4 

 

Jego wprowadzenie ma doprowadzić do zmniejszenia masy odpadów komunalnych 

kierowanych do składowania, z szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających 

biodegradacji, a w konsekwencji zapewnienie odpowiednich poziomów odzysku wyznaczonych 

do osiągnięcia przez Unię Europejską. Zmiany mają zapewnić również budowę i utrzymanie 

niezbędnej infrastruktury technicznej, m. in. instalacji służących odzyskiwaniu oraz 

unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.  

Rada gminy uchwałą Nr XXXIII/106/13 z dnia 10 kwietnia 2013 r. ustaliła stawkę opłaty 

ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależną 

od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Od momentu wprowadzenia systemu 

opłaty niezmiennie wynoszą: 4,00 zł od osoby w przypadku segregowania odpadów , 8,00 zł      

od osoby w przypadku złożenia deklaracji  o braku segregacji. Opłaty od nieruchomości 

niezamieszkałych naliczane są w zależności od pojemnika. 

Częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów określona   została                                  

w rozpowszechnionym wśród mieszkańców oraz dostępnym na stronie internetowej urzędu 

harmonogramie.  

Pomimo tego, iż w naszym kraju od kilku lat segregujemy  odpady dopiero od 1 lipca 

2017 r. dzięki Rozporządzeniu Ministra Środowiska w Polsce obowiązuje ujednolicony system 

segregacji odpadów. Do tej pory każda gmina sama mogła ustalić obowiązujący na terenie danej  

gminy system segregacji. Surowce zbierane były do różnych pojemników/ worków                      

lub z podziałem jedynie na frakcję suchą i mokrą.  Od momentu wejścia w życie                           

w/w rozporządzenia segregujemy odpady w taki sam sposób, mianowicie z podziałem na 4 

frakcje: 

 Worek lub pojemnik koloru niebieskiego: 

 opakowania z papieru i tektury  

 gazety, czasopisma i ulotki  

 zeszyty  

 papier biurowy  
 

 Worek lub pojemnik koloru zielonego:  

 butelki po napojach i żywności  

 słoiki  

 szklane opakowania po kosmetykach  
 

 Worek lub pojemnik koloru żółtego:  

 butelki plastikowe, opakowania po środkach czystości i kosmetykach 

 nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików  

 plastikowe opakowania, torebki, worki foliowe  
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 kartony po mleku/sokach  

 puszki po żywności, folia aluminiowa  

 

 Worek lub pojemnik koloru brązowego: odpady ulegające biodegradacji        

 odpadki warzywne i owocowe  

 resztki jedzenia  

 gałęzie drzew i krzewów  

 skoszona trawa, liście, kwiaty  

 trociny i kora drzew  
 
Część odpadów, które  produkujemy w  gospodarstwach domowych, nie nadają się do 

selektywnej zbiórki. Są takie odpady, które należy wyrzucić do kosza bądź worka koloru 

czarnego przeznaczonym na tzw. odpady zmieszane. Dlatego również osoby, które segregują 

odpady, oprócz kolorowych koszów, muszą posiadać pojemnik przeznaczony na zmieszane 

odpady komunalne. Do czarnego worka (bądź kosza) trafią m.in.: odpady higieniczne (pieluchy, 

chusteczki), zatłuszczony papier, ceramika, szkło stołowe, butelki po olejach spożywczych, 

paragony, zdjęcia, tekstylia oraz resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego.  

Odpady problemowe czy w  jakikolwiek sposób szkodliwe dla środowiska, takie jak: 

zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe np. stoły, 

szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce itp., odpady budowlane – rozbiórkowe                          

z gospodarstw domowych, opakowania po środkach ochrony roślin, puszki po farbach                     

i lakierach, świetlówki, opakowania po smarach i olejach samochodowych zbierane są 

selektywnie, a następnie dostarczane do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, bądź wystawiane przed posesję- podczas mobilnej zbiórki odpadów 

problemowych/ wielkogabarytowych. Zużyte baterie  są wrzucane do specjalnych pojemników, 

które znajdują się  w szkołach i urzędzie gminy.  

W 2017 roku odpady komunalne z terenu gminy odbierane były przez firmę 

TRANS-BUD Marcin Grzyb z siedzibą przy ulicy Kołłątaja 12/19 w Kielcach, która 

została wyłoniona  w drodze przetargu nieograniczonego  na okres 2 lat.  

4. MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, 
ODPADÓW ZIELONYCH ORAZ POZOSTAŁOŚCI  Z SORTOWANIA  I POZOSTAŁOŚCI             
Z MECHANICZNO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA  

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie 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 
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mechaniczno - biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania 

(głównie składowanie odpadów na składowiskach). 

Kwartał 
2017 roku 

Nazwa i adres 
instalacji, do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne 

Kod 
odebranych 

odpadów 

Masa 
odebranych 

odpadów 
[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

 

I PÓŁROCZE 

 
Zakład Gospodarki 

Odpadami 
Komunalnymi Sp. z o.o. 

w Rzędowie 

 

20 03 01 

 

214,840 

 

R12 

 

II PÓŁROCZE 

 

20 03 01 

 

199,820 

 

R12 

 

RAZEM 

 

20 03 01 

 

414,660 

 

R12 

 

R12 - procesy odzysku (wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań 

wymienionych w punktach od R1 do R11). 

Masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadów 

komunalnych o kodzie 19 12 12 przekazanych do ZGOK w Rzędowie w 2017 roku: 46,197 Mg. 

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 przeznaczonych do składowania powstałych po sortowaniu 

odpadów selektywnie odebranych i zebranych: 3,797 Mg.  

 

5. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

W roku 2017 nie realizowano żadnych potrzeb inwestycyjnych  związanych                              

z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.  

 

6. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM                 

I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW  KOMUNALNYCH 

 

Koszty funkcjonowania systemu w 2017 roku przedstawia poniższa tabela: 

 

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Łubnice w roku 2016, 

 w związku  z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

Koszty transportu i odbioru odpadów komunalnych 

                    

 84 996,00 zł 

 
Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych                     

 

            130 369,51 
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Koszty łącznie 
 

           215 365,51 zł 

Wpływy do budżetu  
 

203 694,62  zł 

Wpływy do budżetu z tytułu sprzedaży odpadów 
komunalnych pochodzących  z selektywnej zbiórki  

1 122,18 zł 

Wpływy łącznie 
 

204 816,80 

Zadłużenie (stan na dzień 31.12.2017) 
 

22 852,22 zł                                    
(stan na dzień 31.12.2017) 

 

7. LICZBA MIESZKAŃCÓW 

 

Zestawienie liczby mieszkańców na dzień 31.12.2017 przedstawia poniższa tabela: 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

LICZBA MIESZKAŃCÓW STAŁYCH  I CZASOWYCH 
 

BESZOWA 262 

BORKI 101 

BUDZISKA 455 

CZARZYZNA 296 

GACE SŁUPIECKIE 218 

GÓRA 70 

GRABOWA 61 

ŁUBNICE 

 W TYM: OSIEDLE SŁONECZNE 

342 

19 

ŁYCZBA 178 

ORZELEC DUŻY 300 

ORZELEC MAŁY 86 

PRZECZÓW 306 

REJTERÓWKA 105 

SŁUPIEC 483 

SZCZEBRZUSZ 156 

WILKOWA 265 

WOLICA 232 

ZALESIE  176 

ZOFIÓWKA 117 

RAZEM: 4 209                                                                                           
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/w tym 71 osób zameldowanych  na pobyt czasowy/ 

 

Powyższe dane pochodzą z rejestru mieszkańców, przy czym: 

 liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 4 138 osoby, 

 liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 71 osób. 

 

Liczba osób zamieszkałych /objętych systemem/ wynikająca ze złożonych deklaracji                    

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień               

31 grudnia 2017 roku wynosiła: 3 481 osób, przy czym: 

liczba mieszkańców, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę: 3391 osób, 

liczba mieszkańców, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę: 90  osób. 

Różnice pomiędzy w/w ilością osób zameldowanych  a łączną ilością osób 

zadeklarowanych    w systemie wynika z faktu, iż wiele osób jest zameldowanych            

na terenie gminy ale ze względu na miejsce pracy, nauki lub założenie własnej rodziny 

zamieszkuje poza terenem gminy o czym świadczą oświadczenia właścicieli 

nieruchomości. 

 

 

 
 
 
 
 
 

SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW WEDŁUG 
ZŁOŻONYCH DEKLARACJI 

SELEKTYWNIE

NIESELEKTYWNIE
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8. LICZBĘ 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 myśl art. 6 ustawy ucpg, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się           

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie 

są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystanie z powyższych 

usług.  W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wykonuje powyższego 

obowiązku, gmina jest obowiązana, odpłatnie, zorganizować odbiór odpadów 

komunalnych oraz opróżnienie zbiornika bezodpływowego. 

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się                  

w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami. W związku z czym właściciele 

nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do ponoszenia opłat                                   

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. W związku z powyższym 

zapisy art. 6 ustawy ucpg, nie mają zastosowania. 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili obowiązku 

opróżniania zbiornika bezodpływowego, Gmina prowadziła 1 postępowanie, o którym 

mowa w art. 6 ust. 6-12 ustawy ucpg. 

 
9. ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY 

Gmina Łubnice nie dysponuje danymi dotyczącymi ilości wytwarzanych 

odpadów. Poniższa tabela sporządzona jest na podstawie danych sporządzonych przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady w sprawozdaniach półrocznych za rok 2017 oraz 

informacji przekazanych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi                       

w Rzędowie. 

Odpady z terenu Gminy Łubnice zostały odebrane od mieszkańców w zbiórkach 

odpadów komunalnych odbywających się raz w miesiącu /segregowane i zmieszane 

/oraz podczas zbiórek mobilnych, które odbywały się raz na rok. Większość odpadów 

została odebrana przez firmę TRANS-BUD Marcin Grzyb z siedzibą przy ul. Kołłątaja 

12/19 w Kielcach, z którą Gmina zawarła umowę. W przypadku zbiórki elektrośmieci 

odpady zostały odebrane przez Firmę BIOSYSTEM SA z Krakowa.  
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Kod 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 
 

 
Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 
 

 
Masa 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 
[Mg] 

 
Sposób 

zagospodarowania 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

 

 
20 03 01 

 

 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 

 
414,660 

 
R12 

 
20 03 07 

 

 
Odpady wielkogabarytowe 

 
13,820 

 
R12 

 
20 01 39 

 

 
Tworzywa sztuczne 

 
0,120 

 
R12 

 
20 01 02 

 

 
Szkło 

 

39,960 

 

R12 

 
15 01 06 

 

 
Zmieszane odpady opakowaniowe 

 

72,500 

 

R12 

 
20 03 99 

 

 
Odpady komunalne niewymienione     

w innych podgrupach 

 
36,820 

 
D5 

 
20 01 34 

 

 
Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33* 

 
0,263 

 
R12 

  
 20 01 21*   

 

 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady 

zawierające rtęć 

 
0,020 

 
R12 

 
20 01 23* 

 

 
Urządzenia zawierające freony 

 
0,160 

 
R12 

 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne               
i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

 

1,828 

 

R12 

 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne                
i elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

 

1,012 

 

R12 
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Odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzędowie: 

 
Kod 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 
 

 
Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 
 

 
Masa 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 
[Mg] 

 

 
Sposób 

zagospodarowania 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

 

 
20 03 07 

 

 
Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 
materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż 
wymienione w 17 01 06 

 
0,560 

 
R5 

 
20 03 07 

 

 
Odpady wielkogabarytowe 

 
0,460 

 
R12 

 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU  

 POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA [%] 
Papier,metal, 
tworzywa 
sztuczne, 
szkło 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 
10* 

 
12* 

 
14* 

 
16* 

 
18* 

 
20* 

 
30* 

 
40* 

 
50* 

* wymagane przepisami poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) 

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH 
FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALU, TWORZYW SZTUCZNYCH               

I SZKŁA ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 
 
Rok 

Łączna masa odpadów 
poddanych recyklingowi 

[Mg] 

Łączna masa odpadów 
odebranych od właścicieli 

nieruchomości [Mg} 

Osiągnięty poziom 
recyklingu [%] 

2016 74,710 493,800 34,00 
2017 80,222 582,623 33,13 
 

 POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I 
ODZYSKU INNYMI METODAMI [%] 

Inne niż 
niebezpieczne 
odpady 
budowlane      
i rozbiórkowe 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 
30* 

 
36* 

 
38* 

 
40* 

 
42* 

 
45* 

 
50* 

 
60* 

 
70* 

*wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) 
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INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYM POZIOMIE RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO 
PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 

ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH W ROKU 2017  
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych                        
i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia, poddanych 
recyklingowi i innym procesom odzysku 

 
0,560 [Mg] 

Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych                        
i rozbiórkowych odebranych i zebranych  w danym okresie 
sprawozdawczym 

 
0,560 [Mg] 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia             
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 

100 [%] 

 

 
POZIOMY OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 

PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA, KTÓRE GMINA JEST OBOWIĄZANA OSIĄGNĄĆ              
W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

 
 

% 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
45 

 
40 

 
40 

 
35 

*poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych                   

do składowania(Dz. U. z 2017 r., poz. 2412) 

 

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYM POZIOMIE OGRANICZENIA MASY ODPADÓW 
KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI  PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA 

W ROKU 2017  
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  wytworzona              
w 1995 r. [Mg] 

 
214,84 

Masa odpadów ulegających biodegradacji odebranych i zebranych                   
ze strumienia odpadów komunalnych z obszaru gminy/związku 
międzygminnego w roku rozliczeniowym , przekazanych do składowania 
[Mg] 

 
20,00 

Osiągnięty poziom  ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji  przekazywanych do składowania [%] 

 
10,34 

 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że Gmina Łubnice wywiązała się w 2017 roku                 

z obowiązku ustawowego i nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz osiągnęła 

poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów 

surowcowych (papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła) oraz innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
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10. ILOŚĆ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, ODPADÓW ZIELONYCH 
ODBIERANYCH   Z TERENU GMINYORAZ POWSTAJĄCYCH Z PRZETWARZANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH POZOSTAŁOŚCI Z SORTOWANIA I POZOSTAŁOŚCI Z MECHANICZNO-
BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  PRZEZNACZONYCH         
DO SKŁADOWANIA 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany           

do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

bezpośrednio do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.  Dane          

o ilościach w/w odpadów odebranych z terenu Gminy Łubnice i przekazanych do RIPOK 

w 2017 roku zestawiono w poniższej tabeli: 

 
Rodzaj odpadów 

 
Nazwa RIPOK 

Ilość odpadów 
przekazanych                 

w 2016 r. 
[Mg] 

 
Niesegregowane /zmieszane/ 

odpady komunalne 

Instalacja 
do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów, 
Rzędów 40,  28-142 Tuczępy 

 

 

375,040 

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 
przeznaczonych do składowania 

powstałych po sortowaniu 
odpadów selektywnie 

odebranych 

Instalacja  do składowania odpadów 
innych niż niebezpieczne  i obojętne 
zlokalizowane  w Grzybowie, 28-200 

Staszów 
 
 

 

4,350 

Masa odpadów o kodzie  19 12 12 
przeznaczonych do składowania 

powstałych po sortowaniu albo 
mechaniczno-biologicznym 
przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych 

Instalacja  do składowania odpadów 
innych niż niebezpieczne  i obojętne 

zlokalizowane    w Grzybowie, 28-200 
Staszów 

 

88,790 

 

Odpady zielone nie były odebrane z terenu Gminy Łubnice. Nie jest możliwe 

ustalenie, w jakiej ilości zostały wytworzone, ponieważ w większości mieszkańcy 

zadeklarowali zagospodarowanie odpadów zielonych na własnych, przydomowych 

kompostownikach. 
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11. WNIOSKI 

Przedstawione opracowanie obejmuje rok 2017. Jak wynika z niniejszej analizy w roku 

tym 97% objętych systemem mieszkańców prowadziło selektywną zbiórkę odpadów,                   

co sprawiło, że również w 2017 roku zostały osiągnięte wymagane poziomy ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych. Został również osiągnięty poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych.   

Mimo pozytywnych tendencji, nadal odbierana jest duża ilość odpadów zmieszanych       

w stosunku do odpadów segregowanych, dlatego w kolejnych latach należy położyć szczególny 

nacisk na właściwą segregację odpadów wśród mieszkańców. W celu utrzymania 

wypracowanych zasad  konieczna jest również dalszą edukacja w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi   co ma na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. 

W sferze wydatków powinno się uwzględnić rosnące koszty odbioru, transportu  oraz 

zagospodarowania odpadów.  Należy przyjąć, iż aby w 2018 roku system się zbilansował 

konieczne będzie zwiększenie stawek za odbiór odpadów komunalnych. 
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