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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 2018 r., poz. 1454 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 

Powyższy zakres częściowo pokrywa się z rocznym Sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu  

gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanym przez gminę, na podstawie art. 9q ust 

1 i 3 cyt. Ustawy, celem jego przedłożenia Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz 

wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach w terminie do 31 marca roku 

następującego po roku, którego dotyczy. W celu opracowania niniejszej analizy posłużono się 

również informacjami księgowymi oraz innymi dostępnymi danymi wpływającymi na koszty  

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubnice. 

 Zgodnie z treścią cytowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach Wójt 

Gminy sporządza coroczną analizę  na podstawie sprawozdań  złożonych przez podmioty  

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty 

selektywnego zbierania  odpadów komunalnych  oraz rocznego sprawozdania z realizacji  zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych 

wpływających na koszty systemu.   
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2. REGULACJE PRAWNE  Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992,  

 ze zmianami). 

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach               

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, ze zmianami).  

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  - Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 

799 ze zmianami).  

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

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  

nieruchomości (Dz.U.2013.122), 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów  

       recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  użycia  i  odzysku  innymi  metodami  

       niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016.2167), 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów  

              ograniczenia składowania masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  

(Dz.U.2017.2412), 

7. 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) 

8. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata   2016-2022, 

9. 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 wysokości stawki takiej opłaty, 

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

częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

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

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice, 

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

postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,            

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

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

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice, 

14. 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 czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice, 
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15. Uchwała nr IV/23/18 Rady Gminy Łubnice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały XXXIII/106/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia wysokości stawki  takiej opłaty 

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

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian        

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

 

3. WSKAŹNIKI ODZYSKU PRZEWIDZIANE DO OSIĄGNIĘCIA W ROKU 2018  
I LATACH NASTĘPNYCH 

3.1 Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku  

w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji  przekazywanych do składowania , które gmina powinna osiągnąć  

w poszczególnych latach dla roku 2018 wynosi 40%.  

 Dla roku 2019 gmina powinna osiągnąć poziom ograniczenia masy na poziomie takim 

samym jak w roku 2018 natomiast do lipca 2020 roku należy osiągnąć poziom 35%.  

 Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022, do odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, zalicza się: 

 papier i tekturę, 

 odzież i tekstylia  z materiałów naturalnych (50%), 

 odpady z terenów zielonych, 

 odpady kuchenne i ogrodowe, 

 drewno (50%), 

 odpady wielomateriałowe (40%), 

 frakcję drobną <10 mm (30%). 

Przyjmuje się, że ilość odpadów ulegających biodegradacji  w 1995 roku w przypadku Gminy 

Łubnice wynosi 214,83 kg. Wartość ta została wyliczona zgodnie z zapisami: 

OUB1995 = 0,155x Lm + 0,047 x Lw  x Uo 

gdzie:  

OUB1995 – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. [Mg] 

Lm – liczba mieszkańców miasta w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS 
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Lw - liczba mieszkańców wsi w 1995 r. na obszarze gminy według danych GUS 

Uo - udział gminy /podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy  

z właścicielem nieruchomości, o którym mowa w art. 9g ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), w rynku usług 

w roku poprzedzającym dany rok sprawozdawczy, stanowiący iloraz masy niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych przez gminę/podmiot odbierający odpady 

komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i łącznej masy tych odpadów 

odebranych z obszaru całej gminy, w roku poprzedzającym dany rok sprawozdawczy; jeżeli  

w danym roku sprawozdawczym udział gminy/podmiotu odbierającego odpady komunalne  

na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości w rynku usług zwiększy lub zmniejszy się  

w stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego, udział gminy/podmiotu odbierającego 

odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości stanowi iloraz masy 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych przez gminę/podmiot 

odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości i łącznej 

masy tych odpadów odebranych z obszaru całej gminy, w ostatnim półroczu poprzedzającym 

dany rok sprawozdawczy; jeżeli podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy  

z właścicielem nieruchomości nie odbierał odpadów komunalnych z obszaru danej gminy  

w roku poprzedzającym dany rok sprawozdawczy, przyjmuje się, że Uo = 1.  

 
OUB1995 = (0,155 x Lm + 0,047 x Lw) x Uo [Mg] 

OUB1995=0,047* 4 571*1 
OUB1995= 214,83 

 
Powyższe dane posłużą do obliczenia, poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym 2018, 

według wzoru z Rozporządzenia.  

 Należy zauważyć, iż masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  

z obszaru Gminy Łubnice przekazanych do składowania, stanowi sumę ilości poszczególnych 

rodzajów odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, tj. również 

odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 i pozostałości po ich sortowaniu 

 o kodzie 19 12 12 (tzw. balast), jeśli przekazane zostały do składowania, oraz odpadów 

zebranych w sposób selektywny – przy uwzględnieniu procentowego udziału frakcji ulegającej 

biodegradacji w ogólnej masie tego rodzaju odpadu, określonego  

w Rozporządzeniu. Stąd, przy obliczaniu poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym 2018, 

ważną składową jest ilość odpadów o kodzie 19 12 12 stanowiących pozostałości  

po sortowaniu odpadów komunalnych, przekazanych do składowania gdyż udział frakcji 

odpadów ulegających biodegradacji w tym strumieniu wynosi aż 0,52 (dla porównania, 
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wskaźnik ten w przypadku odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 jest niewiele 

niższy dla obszaru wsi i wynosi 0,48, z kolei dla obszaru miasta wskaźnik ten jest wyższy  

i wynosi 0,57). Wskaźniki te określone zostały w cyt. Rozporządzeniu.  

Zatem, w celu spełnienia wymogów w zakresie redukcji odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, bardzo ważne jest prowadzenie 

selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów zielonych, i przekazywanie ich do miejsc odzysku 

(przy czym odpady zielone trafiać powinny do regionalnych i zastępczych instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych), oraz zagospodarowanie odpadów zielonych  

we własnym zakresie, między innymi poprzez przydomowe kompostowniki, tj. zgodnie  

z hierarchią postępowania z odpadami, gdzie odpady w pierwszej kolejności poddaje się 

przetwarzaniu w miejscu ich powstania, tak, aby tego rodzaju odpady nie trafiły  

na składowisko w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych.  

 

Osiągany w roku rozliczeniowym 2018 poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania obliczany jest  

na podstawie wzoru z Rozporządzenia 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).  

MOUBR x 100 
TR = ----------------------- [%] 

OUB1995 x D 
gdzie:  
TR - osiągany w roku rozliczeniowym poziom ograniczania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania,  

OUB1995 - masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych  

w 1995 r. [Mg],  

D - wskaźnik uwzględniający zmiany demograficzne mieszkańców gminy wyliczony  
według wzoru:                                                       
 
                                                                               LR 

D = ------------ [%] 
L1995 

gdzie:  
LR - liczba mieszkańców na obszarze gminy w danym roku, zgodnie z danymi pochodzącymi 

 z rejestru mieszkańców, zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 z późn. zm.), lub na podstawie danych pochodzących ze złożonych 

przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,  

L1995- liczba mieszkańców na obszarze gminy według danych Głównego Urzędu Statystycznego 

w 1995 r. (liczba osób zamieszkałych według stanu na dzień 31 grudnia 1995 r.),  
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MOUBR – masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zebranych z obszaru danej  

gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg], obliczana wg wzoru:  

 
MOUBR=(MMR x UM) + (MWR x UW) + ⅀ (MSR1 x USI) + (MBR1 x UB1)+(MBR2 x UB2)[Mg] 

 
gdzie:  
MOUBR – masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych ze strumienia odpadów 

komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania 

[Mg],  

MMR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze miast 

w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania[Mg],  

MWR – masa zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 zebranych na obszarze wsi 

w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania [Mg],  

UM – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych 

dla miast wynoszący 0,57,  

UW – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie zmieszanych odpadów komunalnych 

dla wsi wynoszący 0,48,  

MSR1 – masa selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów 

komunalnych z obszaru danej gminy w roku rozliczeniowym, przekazanych do składowania, 

MBR1 – masa odpadów o kodzie  19 12 12 (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)  

z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), zawierająca odpady ulegające 

biodegradacji, powstała z odpadów komunalnych o frakcji o wielkości powyżej 80 mm przekazanych 

do składowania [Mg]; 

MBR2 - masa odpadów o kodzie 19 12 12 - (inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) 

 z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11), zawierająca odpady ulegające 

biodegradacji, powstała z odpadów komunalnych o frakcji o wielkości co najmniej od 0 do 80 mm 

przekazanych do składowania [Mg]; 

UB1 -  udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów o kodzie
 
19 12 12 (inne odpady  

(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione 

w 19 12 11) powstałych z odpadów komunalnych o frakcji o wielkości powyżej 80 mm przekazanych 

do składowania wynoszący 0,40; 

USI – udział odpadów ulegających biodegradacji w masie selektywnie zebranych odpadów 

ulegających biodegradacji ze strumienia odpadów komunalnych wynoszący dla poszczególnych 

rodzajów odpadów według kodu:  

 20 01 01 – 1,00; (papier i tektura)  

 20 01 08 – 1,00; (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) 

  20 01 10 – 0,50; (odzież z włókien naturalnych) 
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  20 01 11 – 0,50; (tekstylia z włókien naturalnych) 

  20 01 25 – 1,00; (oleje i tłuszcze jadalne) 

  20 01 38 – 0,50; (drewno)  

 20 02 01 – 1,00; (odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków- w tym cmentarzy)  

 20 03 02 – 1,00; (odpady z targowisk) 

 15 01 01 – 1,00; (opakowania z papieru i tektury) 

  15 01 03 – 1,00; (opakowania z drewna) 

  ex 15 01 09 – 0,50; (opakowania z włókien naturalnych) 

  ex 15 01 06 – 0,50; (zmieszane odpady opakowaniowe- w części zawierające papier, 

tekturę, drewno i tekstylia z włókien naturalnych)  

MBR - masa odpadów powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych 

odpadów komunalnych o kodzie 19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra 

Środowiska wydanego na podstawie art.14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

przekazanych do składowania,  

0,52 - średni udział odpadów ulegających biodegradacji w masie odpadów powstałych  

po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie  

19 12 12 niespełniających wymagań rozporządzenia Ministra Środowiska wydanego  

na podstawie art.14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

Dane do obliczenia:  
OUB1995= 214,83 
MBR1 = 16,679 Mg  
UB1 = 0,40 Mg  
 
Obliczenia:  

MOUBR=(MMR x UM) + (MWR x UW) + ⅀ (MSR1 x USI) + (MBR1 x UB1)+(MBR2 x UB2)[Mg] 

MOUBR = 16,679 x 0,40  

MOUBR = 6,67 
  
 

MOUBR x 100 
TR = ----------------------- [%] 

OUB1995 x D 
 

                                                                           LR                                  4 123 
D = ------------ [%]= ----------------= 0,90 

                                                                          L1995                          4 571 
TR= (MOUBR*100)/ OUB1995 [%] 

TR= 6,67* 100/ 214,83*0,90 [%] 
TR=3,44[%] 

TR < PR, 
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gdzie:  
PR- poziom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, wynoszący dla roku 2018: 40%  

Jeżeli TR = PR albo TR < PR – poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.  

Dla roku 2018 PR wynosi 40%, a więc za rok 2018 wymagany poziom redukcji został osiągnięty.  

 

3.2 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych  

Kolejnym obowiązującym dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia  i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 2167), poziomy na rok 2018 wynoszą: 

 papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 30%, 

 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 50%. 

Poziomy recyklingu, które należy osiągnąć w latach kolejnych przedstawia poniższa tabela: 

Tabela nr 1. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (załącznik do w/w rozporządzenia) 

 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) 

Wymagane poziomy odzysku odpadów budowlanych i poremontowych określone  

w Rozporządzeniu, przedstawia poniższa tabela.  W przypadku Gminy Łubnice osiągane 

wskaźniki są obliczane na podstawie wyników zbiórki w ramach funkcjonowania punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto odpady tego rodzaju pochodzące 

 z drobnych remontów są jeszcze w dalszym ciągu mieszane z odpadami komunalnymi 

zmieszanymi zatem nie zawsze są one wydzielane z ogólnego strumienia odpadów 

komunalnych.  

Tabela nr 2. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (załącznik do w/w rozporządzenia) 

 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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Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła oblicza się na podstawie wzoru z Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

 i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2167):                                                    

                                                                         Mr pmts 

Ppmts=  ---------- x 100% 

Mw pmts 

gdzie:  

Ppmts – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw  

sztucznych i szkła, wyrażony w %,  

Mrpmts - łączna masa odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła poddanych  

recyklingowi i przygotowanych do ponownego użycia, pochodzących ze strumienia odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, 

wyrażona w Mg. Zgodnie z Rozporządzeniem do obliczeń wzięto pod uwagę odpady o kodach: 

15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40. 

Mwpmts – łączna masa wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, 

pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, wyrażona w Mg, obliczana na podstawie  

wzoru:  

Mwpmts = Lm x MwGUS x Umpmts 

gdzie:  

Lm - liczba mieszkańców gminy,  

MwGUS - masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca na terenie 

województwa,  

Umpmts’– udział łączny odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie 

morfologicznym odpadów komunalnych. Aby wyznaczyć Umpmts, należy zsumować udział 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w składzie morfologicznym wytworzonych odpadów 

komunalnych. Dla gmin wiejskich wynosi on: 31,8% (0,318). 

Dane:  

Lm= 4 123 

MwGUS= 0,188 Mg  

Umpmts= 0,318  
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Mwpmts= 4 123 x 0,188 x 0,318 

Mwpmts=246,489 

 

                                                   Mr pmts                             92,639 

Ppmts=  ---------- x 100% = ----------  x 100 =  37,58 

                                                  Mw pmts                            246,489  

 

Osiągnięty za rok 2018 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

zbieranych w sposób selektywny, tj.: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wyniósł 

zgodnie z ww. obliczeniami 37,58 %. Jest to wskaźnik na dobrym poziomie, biorąc pod uwagę 

fakt, że wymagany w roku 2018 poziom odzysku tych frakcji surowcowych wynosi 30%. 

3.3 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

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 wg wzoru  

z Rozporządzenia, tj.:  

                                                                                  Mrbr 
                                                                           Pbr = ------------- x 100%  

              Mwbr 

 

gdzie: 
Mrbr – łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poddanych 

recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz poddanych odzyskowi innymi 

metodami, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych oraz  

od innych wytwórców odpadów komunalnych [Mg],  

Mwbr – łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych 

oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych [Mg] 

Zgodnie z Rozporządzeniem do obliczeń wzięto pod uwagę odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 

17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 

04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 99. 

 

Dane:  
Mrbr = 0,060 Mg  

Mwbr= 0,060 Mg  
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Obliczenia:  

 

                                                      0,060 
Pbr = ------------- x 100% = 1 x 100% = 100% 

                                                      0,060 
                                        

                                               Pbr = 100% 

 

Osiągnięty wskaźnik jest znacznie ponad wymaganemu poziomowi recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, który dla roku 2018 wynosi 100 %. 

4. ŹRÓDŁA POWSTAWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Artykuł 3  ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2018 r., 

 poz. 922 z późn. zm.) definiuje odpady komunalne jako odpady powstające 

 w gospodarstwach domowych,  z wyłączeniem pojazdów  wycofanych z eksploatacji, 

 a także odpady niezawierające odpadów  niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców  

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne  

do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne 

pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeśli zostały poddane czynności 

przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. 

Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych ale również  

w nieruchomościach zamieszkałych takich jak obiekty użyteczności publicznej  

(np. szkoły) czy też na terenach otwartych takich jak kosze uliczne lub parki. 

 

5. 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 

mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania 

(głównie składowanie odpadów na składowiskach). 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

 i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne do właścicieli nieruchomości 

obowiązany jest do przekazywania odebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych 

do składowania, wyłącznie do regionalnych instalacji do przekształcania odpadów komunalnych 
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(tj. spełniających wymogi art. 35 ust. 6 nowej ustawy o odpadach). Zgodnie z zasadą bliskości 

 z art. 20 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nakazuje się również, aby odpady 

komunalne zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości 

z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,  

o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady zielone, były przetwarzanie na terenie 

regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.  

W Regionie V, na obszarze którego znajduje się Gmina Łubnice funkcjonuje instalacja  

do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych  należąca do Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Rzędów 40, 28-142 Tuczępy.  

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady powinny być  

w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi, a składowane powinny być wyłącznie te odpady, 

których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. Ponadto zgodnie z art. 105 ust. 1 

tejże ustawy odpady przed ich umieszczeniem na składowisku poddaje się procesowi 

przekształcania fizycznego, chemicznego, termicznego lub biologicznego, w celu  

m.in. ograniczenia zagrożenia dla ludzi i środowiska, a także objętości składowanych odpadów. 

W związku z powyższym zgodnie z nową ustawą o odpadach, od roku 2014 cały strumień 

odpadów komunalnych zmieszanych o kodzie 20 03 01 powinien być przekazywany  

na sortownie odpadów, a następnie tylko frakcje pod kodem 19… nie nadające się do odzysku, 

powinny być przekazywane do składowania – jednak tylko na instalacje o statusie RIPOK.  

 

Tabela nr 3. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odebranych  w roku 2018 

R12 - procesy odzysku (wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań 
wymienionych w punktach od R1 do R11). 
 

 

6. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

W roku 2018 nie realizowano żadnych potrzeb inwestycyjnych  związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi.  

 

 

 

Nazwa i adres instalacji, do 
której zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 
odebranych 

odpadów 

Masa 
odebranych 

odpadów 
[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

 
Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. 
w Rzędowie 

 

20 03 01 

 

309,540 

 

R12 
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7. KOSZTY PONIESIONE W ZWIĄZKU Z ODBIERANIEM, ODZYSKIEM, RECYKLINGIEM                 
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW  KOMUNALNYCH 

Koszty funkcjonowania systemu w 2018 roku przedstawia poniższa tabela: 

 

Tabela nr 4.  

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Łubnice w roku 2018, 

 w związku  z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi [zł] 

 
Koszty transportu i odbioru odpadów komunalnych 

 
129 600,00 

 
Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych                     

 
112 723,57 

 
Wpływy  do budżetu 

 
200 731,41 

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

 
1 825,02 

 
Przypis na rok 2018 

 
201 110,00 

 
Zaległości za rok 2018 

 
8 798,05 

 
Zaległości na dzień 31.12.2018 

 
22 404,31 

 

28 grudnia 2018 roku Rada Gminy Łubnice podjęła uchwałę nr IV/23/18 w sprawie 

zmiany uchwały NR XXXIII/106/13 z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki 

takiej opłaty,  z mocą obowiązującą od dnia  1 lutego 2019 roku. 

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest  

ze wzrostem kosztów ponoszonych przez Gminę Łubnice za odbiór i transport odpadów 

komunalnych oraz podwyżką cen przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych przez 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, który zgodnie  

z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  na lata 2016-2022 jest  instalacją  

do obsługi regionu V.  
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8. LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Zestawienie liczby mieszkańców na dzień 31.12.2018 przedstawia poniższa tabela: 

Tabela nr 5. 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
 

LICZBA MIESZKAŃCÓW STAŁYCH  I CZASOWYCH 
 

BESZOWA 262 

BORKI 103 

BUDZISKA 444 

CZARZYZNA 289 

GACE SŁUPIECKIE 224 

GÓRA 69 

GRABOWA 59 

ŁUBNICE 345 

ŁYCZBA 177 

ORZELEC DUŻY 301 

ORZELEC MAŁY 86 

PRZECZÓW 307 

REJTERÓWKA 100 

SŁUPIEC 481 

SZCZEBRZUSZ 156 

WILKOWA 265 

WOLICA 231 

ZALESIE  184 

ZOFIÓWKA 118 

RAZEM: 4 201                                                                                           

/w tym 78 osób zameldowanych  na pobyt czasowy/ 

 

Powyższe dane pochodzą z rejestru mieszkańców, przy czym: 

 liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 4 123 osoby, 

 liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 78 osób. 

Liczba osób zamieszkałych /objętych systemem/ wynikająca ze złożonych deklaracji 

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień                

31 grudnia 2018 roku wynosiła: 4500 osób, przy czym: 

 liczba mieszkańców, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę: 4351 osób, 

 liczba mieszkańców, którzy zadeklarowali nieselektywną zbiórkę: 149  osób. 



ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI   W GMINIE ŁUBNICE ZA ROK 2018 

 16 

 

9. 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 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. 

 

10. ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY 

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 odbyły się 2 razy w roku. Wszystkie odpady zostały odebrane 

przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie, ul. Wojska 

Polskiego 3, z którym Gmina zawarła umowę. Ilość odpadów komunalnych w niniejszej Analizie, 

podano na podstawie sprawozdań półrocznych otrzymanych od firm 

odbierających/zbierających odpady.  
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Tabela nr 6. Ogólna ilość odebranych/zebranych i zagospodarowanych 
(unieszkodliwionych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice, w roku 2018 
kształtuje się następująco: 

 

Tabela nr 7. 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 

 

 
17 01 07 

 

Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych 
 i elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06* 

 
0,060 

 
R5 

 
20 03 07 

 

 
Odpady wielkogabarytowe 

 
0,840 

 
R12 

 
20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21,  
20 01 23, 20 01 35 

 
0,040 

 
R12 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że Gmina Łubnice wywiązała się w 2018 roku                 

z obowiązku ustawowego i nie przekroczyła dopuszczalnego poziomu masy odpadów 

 
Kod 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 
 

 
Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 
 

 
Masa 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 
[Mg] 

 
Sposób 

zagospodarowania 
odebranych odpadów 

komunalnych 
 

 
15 01 01 

Opakowania z papieru 
 i tektury 0,440 

 
R12 

15 01 02 
Opakowania 

 z tworzyw sztucznych 0,940 
 

R12 

 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 57,720 

 
R12 

15 01 07 Opakowania ze szkła 8,880 
 

R12 

20 01 01 Papier i tektura 0,820 
 

R12 

20 01 02 
 

Szkło 58,900 
 

R12 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady 309,540 
 

R12 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 56,840 
 

R12 

20 03 99 
Odpady komunalne niewymienione  

w innych podgrupach 21,820 
 

D5 



ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI   W GMINIE ŁUBNICE ZA ROK 2018 

 18 

 

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. 

11. 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 

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 2018 roku 

zestawiono w poniższej tabeli: 

Tabela nr 8. 

 
Rodzaj odpadów 

 
Nazwa i adres składowiska,  

na które przekazano odpady  
do składowania 

Ilość odpadów 
przekazanych                 

w 2018 r. 
[Mg] 

Masa odpadów o kodzie 19 12 12 
przeznaczonych do składowania 

powstałych po sortowaniu 
odpadów selektywnie odebranych 

przekazanych 
 do składowania 

 
 
 
 
 

Instalacja  do składowania odpadów 
innych niż niebezpieczne  i obojętne 

zlokalizowane  w Grzybowie, 
28-200 Staszów 

 
 

 

9,804 

Masa odpadów o kodzie  19 12 12 
przeznaczonych do składowania 

powstałych po sortowaniu albo 
mechaniczno-biologicznym 
przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych 

 

16,679 

Masa odpadów o kodzie  19 05 99 
przeznaczonych do składowania 

powstałych po sortowaniu albo 
mechaniczno-biologicznym 
przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych 

 

57,003 

Gmina Łubnice jest gminą o charakterze rolniczym. Odpady zielone wykorzystywane  

są we własnym zakresie poprzez kompostownie bądź skarmianie zwierząt gospodarskich  

tj.: zgodnie z hierarchią  postępowania z odpadami , gdzie odpady w pierwszej kolejności 

poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania, tak aby odpady tego rodzaju nie trafiły  

na składowisko w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych. 
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