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I.

Wstęp.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzona jest zgodnie
z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U.2020 poz. 1439 z późn.zm.). Analizy dokonuje się w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się na podstawie
sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
oraz rocznego sprawozdania Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi. Zgodnie z art. 9tb w/w ustawy analiza obejmuje w szczególności:
1) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących
odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania
i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych
odpadów komunalnych;
2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem
odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
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 i bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
Z powodu stanu epidemii COVID-19 termin sporządzenia analizy stanu gospodarki
odpadami za 2019 r. został przesunięty na 30 listopada 2020 r. Związane to było przede
wszystkim z wydłużeniem terminu składania sprawozdań komunalnych dotyczących zbiórki
i zagospodarowania odpadów komunalnych.
II.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r.

Systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jedlicze zostały
objęte od 1 lipca 2013 r. nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców. Pozostałe
nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz
budynki użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów
z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy
Jedlicze.
Zasady funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi określają
szczegółowo akty prawa miejscowego, ustawy, rozporządzenia oraz dokumenty strategiczne:
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Uchwały:
1.
Uchwała Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Jedlicze,
2.
Uchwała Nr XLI/327/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXIII/167/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zmiany uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Jedlicze.
3.
Uchwała Nr XLI/326/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 23 czerwca 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4.
Uchwała NR XLIV/339/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 sierpnia
2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/326/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia
23 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę zagospodarowanie odpadami
komunalnymi
5. Uchwała Nr LIV/348/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
6.
Uchwała Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,
7.
Uchwała Nr XXVII/206/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXV/187/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2016 r
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
8.
Uchwała Nr XXV/186/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 czerwca 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
9.
Uchwała Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXV/186/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. Rady Miejskiej w Jedliczu
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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Ustawy:
1.
2.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2020 poz.797 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U.2020 poz. 1439 z późn.zm.).
Rozporządzenia:

1.
2.

3.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Dz.U.2020 poz.10).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 poz.
2412),
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. z 2016 poz. 2167).

W 2019 r. odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Jedlicze, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych świadczyła firma: Jedlickie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.
Na terenie miasta i gminy Jedlicze obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych.
Selektywna zbiórka odpadów odbywa się w systemie workowym:
worek żółty
worek niebieski
worek zielony
worek brązowy

– na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe,
– na papier i tekturę,
– na szkło,
– na odpady biodegradowalne.

W ramach gminnego systemu, z gospodarstw domowych odbierane były następujące rodzaje
odpadów:

1. Z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z terenów wiejskich:
1)
2)
3)
4)

odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny – dwa razy w miesiącu w okresie
od kwietnia do października, w pozostałych okresach 1 raz w miesiącu;
odpady zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, szkło, opakowania
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal – 1 raz w miesiącu;
odpady zielone ulegające biodegradacji – dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia
do października, w pozostałych okresach 1 raz w miesiącu;
popiół – 1 raz w miesiącu w okresie od grudnia do kwietnia.
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2. Z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej z terenów miejskich:
1)
odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny – nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie w okresie od kwietnia do października, w pozostałych okresach raz
w miesiącu;
2)
odpady zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, szkło, opakowania
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal – 1 raz w miesiącu;
3)
odpady zielone ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie
od kwietnia do października, w pozostałych okresach 1 raz w miesiącu;
4)
popiół – 1 raz w miesiącu w okresie od grudnia do kwietnia.
3. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
1)
odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny – 1 raz na tydzień w okresie od
kwietnia do października, w pozostałych okresach dwa razy w miesiącu;
2)
odpady zbierane w sposób selektywny: papier i tektura, szkło, opakowania
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metal – raz na dwa tygodnie,
3)
odpady zielone ulegające biodegradacji – 1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do
października, w pozostałych okresach dwa razy w miesiącu.
Na terenie Gminy Jedlicze utworzony został stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w miejscowości Żarnowiec, do którego mieszkańcy mogą dostarczyć
odpady selektywnie zebrane tj.:











przeterminowane lekarstwa i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
zużyte baterie i akumulatory,
świetlówki,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe,
zużyte opony
powstające w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowania po środkach ochrony
roślin,
odpady remontowe lub rozbiórkowe,
odpady zielone ulegające biodegradacji, gałęzie z drzew i krzewów,
popiół.
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III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych
gospodarowania odpadami komunalnymi.

Gminy

w

zakresie

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Jedlicze nie ma możliwości przetwarzania odpadów zmieszanych
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot
odbierający niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
jest obowiązany do przekazywania bezpośrednio do instalacji komunalnej.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania odebrane od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Jedlicze przekazywane były do Instalacji
Komunalnej w Krośnie – MPGK – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o,
ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno
W 2019 r. odebrano z terenu Gminy Jedlicze:
- 1344,34 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które w całości
zostały przekazane do Instalacji Komunalnej w Krośnie i poddane przetwarzaniu w procesie
odzysku R12;
- 157,26 Mg odpadów ulegających biodegradacji, które w całości zostały przekazane do
Instalacji Komunalnej w Krośnie i poddane przetwarzaniu w procesie odzysku R3,
2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
W 2019 r. nie realizowano zadań inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.
3. Koszty poniesione w związku z odbieraniem,
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

odzyskiem,

recyklingiem

Na terenie Gminy Jedlicze opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ponoszona przez właścicieli nieruchomości stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę opłaty.
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W roku 2019 właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Jedlicze ponosili
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujących wysokościach:
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r.:
- za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 11,50 zł
miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,
- za odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 23,00 zł
miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,
zgodnie z Uchwałą Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 6 grudnia 2018 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada
2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:
- za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 16,00 zł
miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,
- za odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny w wysokości 35,00 zł
miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość,
zgodnie z Uchwałą Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 11 lipca 2019 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr XLII/242/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 listopada
2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku do budżetu Gminy
Jedlicze wpłynęło od mieszkańców 2 053 527,56 zł.
Koszty odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Jedlicze
w roku 2019 wyniosły 1 945 630,69 zł.

4. Liczba mieszkańców
1) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31 grudnia 2019 r. – 15 320 osób;
2) systemem objęto - 12 618 mieszkańców;
5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art.
6 ust. 1
Burmistrz Gminy Jedlicze na podstawie sprawozdań przekazywanych przez podmioty
odbierające odpady komunalne na terenie Gminy Jedlicze prowadzi ewidencję umów
zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
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6. Procentowy udział odpadów komunalnych w Gminie Jedlicze w roku 2019.

zmieszane odpady
opakowaniowe
11,80%

opakowania z metali
0,22%

zużyte opony
1,37%

opakowania z papieru i
tektury
2,35%

metale
0,05%

odpady
wielkogabarytow

opakowania ze
szkła
odpady kuchenne
ulegające biodegr.
0,03%

zużyte urz. el i elektron.
zaw. nieb. skł.
0,06%

zużyte urządz.
elektr. i elektronicz.
0,09%

urządzenia zawierające
freony
0,03%

inne niew. frakcje zb. w
sp. selekt.
8,10%

niesegregowane
odpady komunalne
54,02%
odpady ulegające
biodegradacji
5,00%

inne odp.
nieulegające biodegr.
4,01%

7. Ilość zebranych odpadów komunalnych w Gminie Jedlicze w roku 2019 (Mg)

opakowania z papieru i tektury
opakowania z metali

58,5
5,5

zmieszane odpady opakowaniowe

293,6

opakowania ze szkła
220,8
zużyte opony
34,2
odpady kuchenne ulegające biodegr.
urządzenia zawierające freony
zużyte urz. el i elektron. zaw. nieb. skł.
zużyte urządz. elektr. i elektronicz.

0,8
0,8
1,4

metale

2,1

inne niew. frakcje zb. w sp. selekt.

1,3
201,7

odpady ulegające biodegradacji
inne odp. nieulegające biodegr.
niesegregowane odpady komunalne

124,5
99,7

odpady wielkogabarytowe

1344,3
99,3
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8. Procentowy udział zebranych odpadów komunalnych w Gminie Jedlicze w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żarnowcu w roku 2019.

opak.
zaw.poz.subst.nieb
2,13%

odpady
wielogabar.
40,60%

zużyte opony
8,50%
zmieszane odpady z
betonu
22,82%

inne oleje silnikowe
0,02%

materiały izolacyjne
0,39%
zuż. urz.el.i ektr
3,07%

zuż.urz.elektr.
1,65%

tekstylia
0,99%

metale
0,41%

odpady
uleg.biodegradacji
10,08%

szkło
6,57%
urz.zawier.freony
0,66%

inne niew.fr.zb. W sp.
selekt.
2,06%

baterie i akumul.
0,01%

leki
0,04%

9. Ilość zebranych odpadów komunalnych w Gminie Jedlicze w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żarnowcu w roku 2019.
odpady wielogabar.

132,03

odpady uleg.biodegradacji
inne niew.fr.zb. W sp. selekt.
metale
zuż. urz.el.i ektr
zuż.urz.elektr.

32,77
6,69
1,32
9,97
5,38

baterie i akumul.

0,04

leki

0,12

urz.zawier.freony

2,15

tekstylia

3,22

materiały izolacyjne

1,27

szkło

21,37

zmieszane odpady z betonu

74,22

zużyte opony
opak. zaw.poz.subst.nieb
inne oleje silnikowe

27,64
6,93
0,05
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10.
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.
Na terenie Gminy Jedlicze w 2019 r. zebrano:
- 1344,34 Mg – niesegregowanych odpadów komunalnych;
- 157,26 Mg – odpadów ulegających biodegradacji;
Zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym nr GK.033.1.19.2017.L w sprawie
powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i
porządku w gminie z dnia 13 kwietnia 2017 r. zawartym pomiędzy Gminą Miasto Krosno
a Gminą Jedlicze, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zielone oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania
przekazywane były do Instalacji Komunalnej w Krośnie – MPGK – Krośnieński Holding
Komunalny Sp. z o.o, ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno.
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