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Uwarunkowania formalno - prawne.

Zgodnie zart. 3ust. 2pkt 10 oraz art. 9tb ustawy zdnia 13 wrzesnia 1996 r. outrzymaniu
czystosci iporzadku wgminach (Dz. U. z2018r., poz. 1454 z pozn. zm.) gminy zobowiazane
zostaly do wykonywania corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

swoim terenie, w celu weryfikacji mozliwosci technicznych i organizacyjnych gminy
wzakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza ta ma zweryfikowac mozliwosci techniczne i organizacyjne gminy w zakresie
mozliwosci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz
pozostalosci z sortowania, atakze potrzeb inwestycyjnych oraz kosztow systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Ma rowniez dostarczyc informacji o liczbie mieszkahcow, liczbie
wlascicieli nieruchomosci, ktorzy nie wykonuja obowiazkow okreslonych wustawie, a takze

ilosci odpadow komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczegolnosci
zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow zielonych oraz pozostatosci z sortowania

odpadow przeznaczonych do skladowania odbieranych z terenu gminy. Glownym celem
analizy jest dostarczenie niezbednych informacji dla stworzenia efektywnego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.

2 Zatozenia Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Lubelskiego 2022

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Lubelskiego 2022"
przyjeto dzialania wspomagajace prawidlowe postepowanie z odpadami
wzakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadow.

Glownym celem wprowadzanych zmian do obecnie funkcjonujacego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi wwojewodztwie lubelskim jest:
- dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do wymagah UE i unikniecie kar
wynikajacych zniedostosowania gospodarki odpadami do wymagah unijnych,
- wprowadzenie systemu opartego na hierarchii postepowania z odpadami,
- prowadzenie selektywnego zbierania odpadow komunalnych,

- zmniejszenie ilosci odpadow komunalnych, w tym odpadow ulegajacych biodegradacji,
kierowanych na skJadowiska odpadow,

- calkowite wyeliminowanie nielegalnych skladowisk,

-prowadzenie wlasciwego sposobu monitorowania postepowania zodpadami komunalnymi.

Przyjeta wWojewodzkim Planie Gospodarki Odpadami Wojewodztwa Lubelskiego strategia
postepowania z odpadami oraz cele dlugo i krotkoterminowe wynikaj^ z przepisow unijnych

iokreslonych wprawie krajowym wymagah odnosnie nowego systemu gospodarki odpadami.
W obecnym ksztalcie ustawa o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach naklada

obowiazek ponoszenia oplaty miesiecznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na

wtajicieli kazdej nieruchomosci, na ktorej zamieszkuja mieszkancy Zmiany

wobowiazujacymsystemie gospodarowania odpadami polegaja giownie na:
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-osiagniedu okreslonych wart. 3b i art. 3c znowe.izowanej ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. outrzymamu czystosc. , porzadku wgminach (Dz.U. z2018r., poz. 1454 z pozn

zm.)odpowiednichpoziom6w:
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>Recyklingu i przygotowania do ponownego uzycia nastepujacych frakcji odpadow
komunalnych: pap.eru, metali, tworzyw sztucznych iszkla wwysokosci co na^niejJ
DU % wagowo,
> Recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia iodzysku innymi metodami innych
mz
mebezpieczne odpadow budowianych irozbiorkowych wwysokosci co najmniejJ
/U % wagowo,

>Ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji
przekazywanych do skladowania:

• do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie wiecej niz 50 %wagowo calkowitej masy
odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do
skladowania,

• do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie wiecej niz 35 %wagowo calkowitej masy
odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do
skladowania wstosunku do masy tych odpadow wytworzonych w1995 r.

- organizowaniu przetarg6w na odbieranie odpaddw komunalnych od wlascicieli

meruchomosc,, na ktorych zamieszkuja mieszkahcy lub na ktorych nie zamieszS

m.eszkancy, apowstaja odpady komunalne lub organizowaniu przetargow na odbieran e
i zagospodarowanie tych odpadow,

- ustanowieniu selektywnego zbierania odpadow komunalnych, w ktorym selektywne
zb.erame obejmowac bedzie przynajmniej nastepujace frakcje material: papieru metalu

tworzywa sztucznego, szkJa iopakowan wielomaterialowych,

-tworzeniu punktow selektywnego zbierania odpadow komunalnych wsposob zapewniajacy

latwydostep dla wszystkich mieszkahcow gminy,
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-podejmowaniu dzialah informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidiowego
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Podm10,y odb.erajace odpady komunalne od wlascicie.i nieruchomosci do:

- przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadow do "iswiacji
instalacji odzvsku
oozysku

i umeszkodhwiania odpadow,

-przekazywania odebranych zmieszanych odpadow komunalnych, odPad6w zielonych oraz

pozostatosc. z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do^"kl dowIniaT
regionalnej mstalacji do przetwarzania odpad6w komunalnych,
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Zgodnie zustawa oodpadach zdnia 14 grudnia 2012 roku, jako przetwarzanie rozumie
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Mozliwosci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych zwiazane sa z ich
zagospodarowamem w poszczego.nych instalacjach do odzysku (giie nstala e
mchantczno-b-ologtczne przetwarzania odpadow komunalnych) lubunieszkod,w2
(giownie sktadowanie odpadow na skladowiskach).
umeszkodUw.ama
Tabela. 1

Mozliwosci przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych (200301)
k±vvjvi)

wli II polroczu 2018 roku.
Nazwa

adres Kod
instalacji, do ktorej odebranych
zostafy
przekazane odpadow
odpady komunalne
komunalnych
I Polrocze

i

Masa
odebranych

odpadow

ia

odebranych

komunalnych odpadow

Skladowisko odpadow w

•Mg)

Kolonii Debowiec PGK | 200301

167,62

Sp. z o.o. ul. Krucza 10

I Sposob
zagospodarowan

Ikomunalnych
R12

22-400 Zamosc

Skladowisko odpadow
w

II Polrocze

Kolonii

Debowiec

PGK Sp. z o.o.

200301

197,30

R12

200301

364,92

R12

ul. Krucza 10
22-400 Zamosc
Razem

R 12 - Wymiana odpadow w celu poddania ich ktoremukolwiek z procesow
wymienionych w pozycji Rl-Rll, 0 ktorych mowa w zalaczniku nr 1 do ustawy
o odpadach.

4. Ilosci odpadow komunalnych wvtworzonvch na terenie Gminv Sntmv
w 2018 roku.

Tabela 1.

Masa odpadow komunalnych wytwarzanych i odebranych w 2018 roku z terenu
Gminy Sulow.
2018r.

I polrocze

II polrocze

Razem:

167,62

197,30

364,92 Mg

10,13

7,885

18,015 Mg

1,676

2,017

3,693 Mg

0,335

0,242

0,557 Mg

15,148

18,01

20 03 01

Niesegregowane

zmieszane odpady

komunalne
15 01 02

Opakowania z
tworzyw

sztucznych
15 01 02 *

Opakowania z
tworzyw

sztucznych
15 01 05*

Opakowania
wielomateriaiowe
15 0107

Opakowania ze

szkla

33,158 Mg

15 01 07*

Opakowania ze

szkla

0,671
0,403

1,074 Mg

15 0101

Opakowania z
papieru i tektury

3,875

13,809

17,684 Mg

15 01 01 *

Opakowania z

papieru i tektury

1,341

15 01 04

Opakowania z

1,513

metali

15 01 04*

Opakowania z

1,174

1,009

metali

19 12 02
Zelazo i stal

2,183 Mg
0,180 Mg

0,180

19 12 03 *

Metale niezelazne

0,019

0,019 Mg

2,367

2,367 Mg

8,14

42,70 Mg

19 12 04 *

Tworzywa
sztuczne i guma
20 01 99

Odpady
wielkogabarytowe

34,56

20 03 07

Odpady
wielkogabarytowe

10,320

10,320 Mg

10,000

10,000 Mg

16 01 03

Zuzyte opony
17 09 04

Zmieszane odpady
z budowy,
remontow i

demontazu inne niz

1,26

wymienione w 17
09 01, 17 09 02 i

3,71

4,97 Mg

17 09 03

20 01 35*

Zuzyte urzadzenia
elektryczne i
elektroniczne inne

niz wymienione w
20 01 21 i 20 01

23 zawieraj^ce
niebezpieczne
skladniki

0,656

0,656 Mg

20 01 36

Zuzyte urzadzenia
elektryczne i
elektroniczne inne

0,195 Mg

0,195

niz wymienione w
20 01 21,20 0123
i20 01 35

5. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego uzvcia i odzvsku innymi
metodami niektorych frakcii odpadow komunalnych. osiagniet* n^ amin»
Sulow w 2018 r.

S

Zapisy art.3b ustawy o utrzymaniu porzadku i czystosci wgminach obliguja. gminy do
ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazanych do
skladowania, oraz do osiagniecia poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego

uzycia iodzysku innymi metodami niektorych frakcji odpadow komunalnych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. wsprawie poziomow

ograniczenia skladowania masy odpadow komunalnych ulegajqcych biodegradacji (Dz. U.

z 2017 r. poz. 2412), okresla poziomy ograniczenia masy odpadow komunalnych
ulegajqcych biodegradacji przekazywanych do skladowania, ktore gmina jest obowiazana
osiagn^c wposzczegolnych latach isposob obliczania poziomu ograniczenia masy odpadow

komunalnych ulegajqcych biodegradacji przekazywanych do skladowania. Dopuszczalny

poziom, ktory musial zostac osiagniety wroku 2018 wynosi 40 %. Gmina Sulow osiagneJa
poziom ograniczenia masy odpadow ulegajacych biodegradacji przekazywanych do

skladowania - 0%. Jezeli osiagniety wroku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy
odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji przekazywanych do skladowania jest
rowny badz mniejszy niz poziom ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajacych

biodegradacji przekazywanych do skladowania wynikajacy z zalacznika do ww

rozporzadzenia, poziom ograniczenia masy odpadow komunalnych ulegajacych
biodegradacji przekazywanych do skladowania wroku rozliczeniowym zostal osiagniety.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. wsprawie
poziomow recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi metodami
niektorych frakcji odpadow komunalnych (Dz. U. z2016 r. poz. 2167), poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego uzycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkla dla

2018 roku wynosi 30 %. Osiagniety

przez Gmine Sulow poziom recyklingu

iprzygotowania do ponownego uzycia ww. frakcji odpadow wynosi Ppmts =37,07 %.

Powyzsze wyniki sa najlepszym dowodem na to, ze nowy system gospodarowania

odpadami komunalnymi przynosi zamierzone efekty.
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Stosownie do zapisow art. 3us.. 2pkt 10 lit. epowyzszej ustawy, analizie powinna zostac
poddana rowmez czba w.ascicieli nieruchomosci, ktorzy nie zawar.i umowy, oktore

mowa wart. 6ust. 1na chwile obecna liczba la wynosi 0.
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7. Analiza kosztow pr/rniesionych w nvia/ku /. nn-hi^n^, „„^Mrnl
recykl,ng,em i ..nicszkodlhvhnicn odpadow komunalnych fa„ »t.n,. „, „,,., „

grudnia 2018r.).

0^nadS?0SZ,y,ZWrntZ.OdbiOrem°dZySkiem'
«^ingtan
i unieszkodliwianiem
odpadow komunalnych wokresie od 01.01.2018
r. -do 31.12.2018
r. wyniosly
413.956,74 zl
Informacje dodatkowe:

• Liczba mieszkahcow gminy Sulow na dzieii 31.12.2018 r wynosi 4619

• Polrzeba mweslycyjm, zwiqzana z gospodarowaniem odpadami komunalnymi jest
u.worzeme gmmnego punktu selektywnego zbierania odpadow komunalnych.

8. Podsumowanie i wninski.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sulow za

2018 rok zostala opracowana wcelu weryfikacji mozliwosci technicznych iorganizacyjnych
gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma rowniez

dostarczyc informacji oliczbie mieszkahcow, liczbie wlascicieli nieruchomosci objetych
nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ale przede wszystkim

dostarczyc niezbednych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Prioryte.owym zadaniem dla Gminy Sulow na lata nastepnc jest dalsze uswiadamianie

mieszkahcow gminy wzakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wcelu ograniczenia
ilosci wytwarzanych odpadow komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadow
komunalnych, wcelu osiagniecia okreslonych przez Unie Europejskq poziomow odzysku
i recyklingu odpadow.

w6jt \
Sulow, 26 kwietnia 2019 r.

Leon /Bj

