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I.

Wprowadzenie
1. Cel przygotowania analizy.
Niniejszy dokument stanowi analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie

Miejskiej Lubaczów za rok 2020, sporządzony w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Podstawa prawna i cel sporządzania analizy.
Podstawą

prawną

niniejszej

analizy

stanu

gospodarki

odpadami

komunalnymi

na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów jest zapis art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), nakładający
na gminę obowiązek sporządzania tego typu opracowania corocznie, do dnia 30 kwietnia
za poprzedni rok kalendarzowy.
Zgodnie z powyższym przepisem, przedmiotowe opracowanie winno w szczególności objąć:


analizę

możliwości

przetwarzania

niesegregowanych

(zmieszanych)

odpadów

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do
składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych;


analizę

potrzeb

inwestycyjnych

związanych

z

gospodarowaniem

odpadami

komunalnymi;


analizę kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem
i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki
z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;



liczbę mieszkańców;



liczbę właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję zobowiązującą
do uiszczenia opłaty za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych (w sytuacji, o której mowa w art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach);



ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy;



ilości

niesegregowanych

(zmieszanych)

odpadów

komunalnych

i

bioodpadów

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do
składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu
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mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych.
Należy jednak wskazać, że zgodnie z 12a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), przesunięte zostały terminy składania
rocznych sprawozdań za rok 2020, tj:


sprawozdania za 2020 r., o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1 i art. 9nb ust. 1,
przekazuje się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.



sprawozdania za 2020 r., o których mowa w art. 9q, przekazuje się w terminie
do dnia 31 marca 2020 r.



sprawozdania za 2020 r., o których mowa w art. 9s, przekazuje się w terminie
do dnia 15 lipca 2021 r.



analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r., o której mowa w art. 9tb
ust. 1, sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2020
regulowały następujące akty prawna miejscowego:
1. Uchwała nr 476/XXV/2012 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
na terenie miasta Lubaczowa, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają
odpady komunalne;  obowiązująca do 28 lutego 2020 r.
2. Uchwała nr 580/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Uchwała nr 63/X/2015 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;  obowiązująca do 28 lutego 2020 r.
4. Uchwała nr 82/XII/2015 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 9 września 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Lubaczów;  obowiązująca do 28 lutego 2020 r.
5. Uchwała nr 129/XV/2015 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Lubaczów;
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6. Uchwała nr 219/XXV/2016 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;
7. Uchwała nr 237/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 października
2016_r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;  obowiązująca do 28 lutego 2020 r.
8. Uchwała nr 40/IV/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  obowiązująca
do 17 lutego 2020 r.
9. Uchwała nr 46/IV/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
10. Uchwała nr 48/IV/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
za pojemnik o określonej pojemności;  obowiązująca do 28.02.2020 r.
11. Uchwała nr 84/VIII/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów;
 obowiązująca do 18 lutego 2020 r.
12. Uchwała nr 116/X/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie;
13. Uchwała nr 195/XVI/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości kompostujących odpady;
14. Uchwała nr 218/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 obowiązująca do 22 października 2020 r.
15. Uchwała Nr 220/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Miejskiej Lubaczów;
16. Uchwała nr 221/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 2020 r.
uchylająca uchwałę Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie wprowadzenia zwolnienia
z opłaty za gospodarowanie odpadami;
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17. Uchwała nr 289/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 6 października 2020 r.
w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Opis Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej
Lubaczów.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a mieszkaniec (lub
w jego imieniu administrator lub zarządca nieruchomości) wpłaca na konto gminy opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie, gmina sprawuje nadzór nad
prawidłowym

zagospodarowaniem

i

unieszkodliwieniem

odebranych

od

właścicieli

nieruchomości odpadów komunalnych.
Gmina Miejska Lubaczów objęła systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkie
nieruchomości położone w granicach administracyjnych gminy.
W roku 2020 odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów realizowało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o. w Lubaczowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7,
37-600 Lubaczów, w terminie od 1 stycznia 2020 do 29 lutego 2020 r.
Zadanie było realizowane na podstawie umowy RIR.III.272.12.2019 (w okresie od 1 stycznia
do 29 lutego 2020 roku) oraz RIR.III.272.1.2020 (okres od 1 marca do 31 października 2020 r.)
i RIR.III.272.8.2020 (w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 r.) w zakresie odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów, pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
W 2020 roku obowiązywały stawki opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi, przyjęte
Uchwałą nr 48/IV/2019 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik
o określonej pojemności zmieniona uchwałą nr 218/XVII/2020 Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zmieniona uchwałą nr 289/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 6
października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
naliczana była na podstawie zdeklarowanej liczby mieszkańców gospodarstwa domowego,
wg. następujących stawek:
a) do 29 lutego 2020 r.:


25,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny;



14,50 zł miesięcznie w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje do 3 osób,
a odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny;



12,50 zł miesięcznie w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej 3 osób,
a odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny;

b) od 1 marca 2020 r.:


26,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;



52,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

c) od 1 listopada 2020 r.:


36,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;



72,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Uchwałą nr 195/XVI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielami nieruchomości kompostujących
odpady, w dniu 1 marca 2020 r. wprowadzono ulgę w wysokości 1 zł od osoby dla właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 29 lutego 2020 roku na terenie
Gminy Miejskiej Lubaczów od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią
nieruchomość, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne naliczana była w zależności od
pojemności zdeklarowanego pojemnika, wg. następujących stawek:
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a) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawka
za jednorazowy odbiór z pojemnika wynosiła:
a. o pojemności 60 litrów – 33,00 zł
b. o pojemności 110/120 litrów – 58,00 zł
c. o pojemności 240 litrów – 110,00 zł
d. o pojemności 1100 litrów – 335,00 zł
e. kontener KP-7 – 1 485,00 zł
b) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka
za jednorazowy odbiór z pojemnika wynosiła:
a. o pojemności 60 litrów – 22,00 zł
b. o pojemności 110/120 litrów – 39,00 zł
c. o pojemności 240 litrów – 75,00 zł
d. o pojemności 1100 litrów – 225,00 zł
e. kontener KP-7 – 990,00 zł
Z dniem 1 marca 2020 roku właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne zostali wyłączeni z Gminne Systemu Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi, tym samym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zostali zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług
wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej.
Selektywnie zbierane odpady komunalne przez mieszkańców Gminy Miejskiej Lubaczów
w roku 2020 przyjmowane były bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, który znajdował się w Lubaczowie przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego 7.
Dodatkowo na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów przez cały rok prowadzona jest zbiórka
przeterminowanych leków w specjalnych pojemnikach mieszczących się w aptekach na terenie
gminy.
W roku 2020 na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów realizowane były działania edukacyjne
w tematyce Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska:


Materiały edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców
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W 2020 r. wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Lubaczów rozpowszechniane były
edukacyjno-informacyjne ulotki i plakaty dotyczące zasad selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.

Ulotki

zawierały

również

informacje

o

odbiorze

odpadów,

m.in.

biodegradowalnych, wielkogabarytowych i elektroodpadów na terenie gminy. Łącznie w 2020
roku rozdysponowano 10 500 szt. ulotek i 210 szt. plakatów.
Gmina Miejska Lubaczów wydaje informator miejski „Lubaczow.pl”, w którym kilkukrotnie
w przeciągu roku zamieszczane są informacje dotyczące gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie gminy. Informator dostarczany jest do każdego mieszkańca bezpłatnie.

II.

Możliwości

przetwarzania

komunalnych,

bioodpadów

przeznaczonych
komunalnych

do
i

niesegregowanych
stanowiących

składowania

pozostałości

odpady

pozostałości
z

procesu

(zmieszanych)
z

odpadów

komunalne

sortowania

oraz

odpadów

mechaniczno-biologicznego

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
1. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

W 2020 r. wszystkie odebrane z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów odpady komunalne
zmieszane zgodnie ze wskazaniem wytycznych Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackie 2022, trafiły do Sortowni odpadów komunalnych zmieszanych, kompostowania
frakcji podsitowej, Młyny 111a, 37-550 Radymno jako Regionalnej Instalacji Odpadów
Komunalnych.
Łącznie w 2020 r. na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów odebrane zostało 2 338,0300 Mg
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
2. Możliwości przetworzenia bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

W roku 2020 na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów zebrano w sposób selektywny odpady
ulegające biodegradacji (20 02 01) o łącznej masie 572,7300 Mg. Wszystkie te odpady trafiły
do Instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych, Młyny 111a, 37-550 Radymno.
Odpady biodegradowalne zebrane zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów były:
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 odbierane w ramach Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi bezpośrednio
od mieszkańców w wyznaczonych w harmonogramie terminach odbioru odpadów
komunalnych,
 nieodpłatnie dostarczane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7,
37-600 Lubaczów.
3. Możliwości

przetwarzania

przeznaczonych

do

składowania

pozostałości

z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych.
W 2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez podmiot odbierający odpady
komunalne, łączna masa odpadów (19 05 99) całego strumienia, powstałych po sortowaniu
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przekazanych do składowania
wyniosła 306,9850 Mg.

III.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Gmina Miejska Lubaczów utworzyła punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na podstawie umowy najmu 1/2020 z dnia 20
marca 2020 roku zmieniona aneksem 1/2019 z dnia 1 września 2020 r. określono wysokość
kwoty najmu na 3500,00 zł netto, w tym:


2 863,00 zł netto – wiaty stalowe,



140,00 zł netto – pomieszczenia biurowe,



177,00 zł netto – plac utwardzony,



320,00 zł netto – monitoring, służebność przejazdu i dostęp do wagi.

Miesięczny koszt utrzymania Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to 4 305,00 zł
brutto, łączny koszt utrzymania punktu w roku 2020 wyniósł 34 440,00 zł.
Wynajmującym zgodnie z umową 1/2020 była firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o. w Likwidacji z siedzibą ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7,
37-600 Lubaczów. W dniu 1 września 2020 r. zgodnie z aneksem 1/2019 zmienił się wynajmujący
na F.H.U.P. Master Stanisław Cygan z siedzibą Krowica Sama 119, 37-625 Krowica Sama.
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IV.

Liczba mieszkańców Gminy Miejskiej Lubaczów.
Według danych pochodzących z rejestru mieszkańców gminy, zgodnie z ustawą z dnia 24
września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 510), liczba mieszkańców Gminy
Miejskiej Lubaczów na dzień 31 grudnia 2020 r. to 11 906 osób.
1. Ilość i struktura nieruchomości z podziałem na rodzaj nieruchomości.
Liczba mieszkańców gminy w roku 2020 na podstawie danych pochodzących ze złożonych
przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 8 659 osoby, w tym 3 848
mieszkańców zajmuje posesje wielorodzinne co stanowi 44,44% wszystkich osób.
Liczba wszystkich osób zdeklarowanych w Gminnym Systemie Gospodarowania Odpadami
Komunalnymi stanowi 72,73% liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy lub stały
na dzień 31 grudnia 2020 r. na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów. Według składanych przez
właścicieli nieruchomości oświadczeń część osób zameldowanych na terenie Gminy Miejskiej
Lubaczów przebywa na stałe poza granicami administracyjnymi gminy, m.in. pobyt za granicami
kraju związany z pracą, nauka na poziomie średnim (liceum, technikum) i wyższym (studia) w
innych miastach na terenie kraju.

V.

Koszty poniesione przez Gminę Miejską Lubaczów w związku z odbieraniem,
odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale
na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
1. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Miejskiej Lubaczów.
Płatność, terminy płatności oraz stawki w Gminie Miejskiej Lubaczów za gospodarowanie

odpadami komunalnymi określają uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie.
Opłata za odbiór odpadów komunalnych rozłożona została na 6 rat w ciągu 12 miesięcy.
Termin płatności rat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
w roku 2020 na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów wyglądał następująco:


rata za miesiące styczeń i luty – płatna do 31 stycznia;



rata za miesiące marzec i kwiecień – płatna do 31 marca;



rata za miesiące maj i czerwiec – płatna do 31 maja;



rata za miesiące lipiec i sierpień – płatna do 31 lipca;
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rata za miesiące wrzesień i październik – płatna do 30 września;



rata za miesiące listopad i grudzień – płatna do 30 listopada.

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 wyniosły
2 670 847,33 zł brutto od osób fizycznych oraz 233 758,44 zł brutto od osób prawnych, w sumie
wpływy w 2020 roku wyniosły 2 904 605,77 zł brutto. Szczegółowy opis wpływów od osób
fizycznych przedstawia Tabela 2, natomiast Tabela 3 prezentuje wpływy od osób prawnych – firm
i działalności gospodarczych, które w okresie od 1 stycznia do 29 lutego 2020 roku uiszczały
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miejskiej Lubaczów.
W roku 2020 Referat Podatków i Opłat zwrócił 40 979,15 zł osobom fizycznym i prawnym.
Tym samym suma wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła
2 863 626,62 zł brutto.
Forma

Należność główna

Odsetki

Koszty upomnienia

Osoby fizyczne
Wpłaty w kasie:

606 708,04 zł

22,00 zł

1 890,80 zł

2 064 988,43 zł

520,00 zł

3 052,23 zł

Komornik:

1 853,86 zł

115,19 zł

116,00 zł

Pozostałe:

- 2 709,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

2 670 847,33 zł

657,19 zł

5 059,03 zł

Wpłaty przelewem:

Razem:

Tabela 2. Wpłaty od osób fizycznych w roku 2020 w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Forma

Należność główna

Odsetki

Koszty upomnienia

Osoby prawne
Wpłaty w kasie:

17 498,00 zł

0,00 zł

162,40 zł

Wpłaty przelewem:

211 909,60 zł

855,00 zł

779,56 zł

Komornik:

4 336,84 zł

708,00 zł

160,28 zł

Pozostałe:

14,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

233 758,44 zł

1 563,00 zł

1 102,24 zł

suma:

Tabela 3. Wpłaty od osób prawnych w roku 2020 w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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2. Koszty poniesione przez Gminę Miejską Lubaczów związane z odbiorem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.
W roku 2020, w miesiącach styczeń i luty, Gmina Miejska Lubaczów na podstawie umowy
RIR.III.272.12.2019 uiszczała miesięczną opłatę na podstawie faktury za miesiąc, w którym usługa
była prowadzona. Usługodawcą ww. umowy było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych,
Produkcyjnych i Handlu Spółka z .o.o. z siedzibą przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego 7
w Lubaczowie.
Od 1 marca do 31 października 2020 roku na podstawie umowy RIR.III.272.1.2020 podmiotem
odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej
Lubaczów została firma ECLER Wywóz Nieczystości z siedzibą przy ul. Promienna 19, 22-600
Tomaszów Lubelski. Firma ECLER Wywóz Nieczystości odbierała odpady komunalne również
w miesiącach listopad i grudzień 2020 roku na podstawie umowy RIR.III.272.8.2020.
Opłatę na rzecz podmiotu odbierającego odpady komunalne, tj. ECLER Wywóz Nieczystości,
Gmina Miejska Lubaczów uiszczała na podstawie faktury za miesiąc, w którym usługa była
prowadzona. Wysokość opłaty za poszczególne miesiące przedstawia Tabela 4.
Miesiąc
Nr umowy

świadczenia

Kwota brutto

usługi
RIR.III.272.12.2019

RIR.III.272.1.2020

RIR.III.272.8.2020

styczeń

369 298,06 zł

luty

329 874,34 zł

marzec

238 777,70 zł

kwiecień

240 293,84 zł

maj

242 314,93 zł

czerwiec

307 771,55 zł

lipiec

336 540,57 zł

sierpień

335 732,32 zł

wrzesień

383 701,92 zł

październik

277 747,98 zł

listopad

237 591,47 zł

grudzień

226 958,95 zł

suma:

3 526 603,63 zł

Tabela 4. Zestawienie opłat na rzecz podmiotu odbierającego odpady komunalne w 2020 roku.
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Rodzaj usługi

Kwota brutto

Wynagrodzenie osobowe pracowników

73 461,63 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

6 232,61 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

13 292,95 zł

Składki na Fundusz Pracy

935,01 zł

Odpisy na ZFŚS

3 101,00 zł
suma:

97 023,20 zł

Tabela 5. Koszty poniesione przez Gminę Miejską Lubaczów związane z zatrudnieniem pracowników.

Rodzaj usługi

Data

Kwota brutto [zł]

maj
2020
czerwiec
2020
lipiec
2020
sierpień
Czynsz za wynajem nieruchomości pod Punkt

2020

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

wrzesień
2020
październik
2020
listopad
2020
grudzień
2020
suma:

4 305,00 zł
4 305,00 zł
4 305,00 zł
4 305,00 zł
4 305,00 zł
4 305,00 zł
4 305,00 zł
4 305,00 zł
34 440,00 zł

Tabela 6. Koszty związane z prowadzeniem Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Całkowity koszt poniesiony przez Gminę Miejską Lubaczów w roku 2020 związany
z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wyniósł 3 658 066,83 zł brutto.
3. Różnica pomiędzy wpływami, a wydatkami za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Gmina Miejska Lubaczów w roku 2020 poniosła koszty w wysokości 3 658 066,83 zł brutto.
Dochód z wpłat w roku 2020 wyniósł 2 863 626,62 zł brutto, co doprowadziło do deficytu
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w wysokości 774 786,46 zł brutto co zostało przedstawione na Wykresie 1. Dochód z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 pozwolił na pokrycie 78,71% kosztów.

Dochód

Wydatki

0

500000

1000000

1500000

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

2000000

2500000

3000000

Zatrudnienie pracowników

3500000

4000000

Koszt prowadzenia PSZOK

Wpłaty

Wykres 1. Porównanie dochodów i wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2020 na terenie Gminy Miejskiej
Lubaczów

VI.

Liczba właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję
zobowiązującą do uiszczenia opłaty za odbieranie odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.

W roku 2020 na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów nie stwierdzono naruszenia art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ilość odpadów komunalnych.
Na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2020 odebrano i zebrano łącznie 3 806,5600 Mg
odpadów komunalnych. Największą ich część stanowiły odpady niesegregowane (zmieszane)
o kodzie 20 03 01, których masa wyniosła 2 338,0300 Mg, co stanowiło 61,42% łącznej masy
odebranych w 2020 roku odpadów.
W 2020 roku na terenie gminy w sposób selektywny odebrane zostały również odpady
o kodach:
 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury;
 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych;
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 15 01 04 – opakowania z metali;
 15 01 05 – zmieszane odpady opakowaniowe;
 15 01 07 – opakowania ze szkła;
 16 01 03 – zużyte opony;
 20 01 01 – papier i tektura;
 20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21 i 20 01 23 zwierające niebezpieczne składniki;
 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;
 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;
 20 02 03 – inne odpady nieulegające biodegradacji;
 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe,
o łącznej masie 1 468,5300 Mg, w tym 572,7300 Mg odpadów biodegradowalnych. Odpady
biodegradowalne stanowiły 39% łącznej masy odebranych odpadów w 2020 roku.
Wszystkie odebrane odpady wraz z masą wyszczególnione zostały w Tabeli 7. Procentowy
udział poszczególnych odpadów w łącznej masie odebranych odpadów w 2020 roku
przedstawiony został na Wykresie 1.
Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość [Mg]

Odpady komunalne odebrane
I

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne

2 338,0300

Odpady komunalne selektywnie zbierane,

II

w tym:

1

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

272,9200

2

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

12,2130

3

15 01 04

Opakowania z metali

1,3850

4

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

250,1500

5

15 01 07

Opakowania ze szkła

202,0520

6

16 01 03

Zużyte opony

19,3500

7

20 01 01

Papier i tektura

0,3600

8

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne inne niż wymienione

7,3500
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w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki
Zużyte urządzenia elektryczne
9

20 01 36

i elektroniczne inne niż wymienione

4,6000

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
10

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

572,7300

11

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

58,7200

12

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

66,7000
razem:

1 468,5300

Tabela 7. Ilości odebranych odpadów komunalnych w roku 2020 na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.

W 2020 roku zebrane zostały odpady w sposób selektywny o kodach:
 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury
 15 01 06 – Zmieszane odpady opakowaniowe;
 15 01 07 – Opakowania ze szkła;
 16 01 03 – Zużyte opony;
 19 12 01 – Papier i tektura;
 20 01 35* – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;
 20 01 36 – Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35;
 20 03 07 – Odpady wielkogabarytowe,
o łącznej masie 97,6700 Mg.
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20 02 01
61,42%

20 03 07
1,75%

20 02 03
1,54%

15 01 01
7,17%
15 01 02
0,32%

20 02 01
15,05%
20 01 36
0,12%
20 01 35*
0,19%

20 01 01
0,01%

16 01 03
0,51%

15 01 07
5,31%

15 01 06
6,57%

15 01 04
0,04%

Wykres 1. Procentowy podział odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2020.

Odpady zebrane w sposób selektywny wraz z masą wyszczególnione zostały w Tabeli 6.
Procentowy udział poszczególnych odpadów zebranych w sposób selektywny w łącznej masie
zebranych odpadów w 2020 roku przedstawiony został na Wykresie 2.
Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Ilość [Mg]

Odpady komunalne zebranych w sposób selektywny
15 01 01

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,6500

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

1,3700

15 01 07

Opakowania ze szkła

0,3000

16 01 03

Zużyte opony

26,1200

Zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne inne niż
20 01 35*

wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające

9,6410

niebezpieczne składniki
20 01 36
20 03 07

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady wielkogabarytowe

3,2870
56,3200

razem:

53,492

Tabela 8. Ilości zebranych w sposób selektywny odpadów w roku 2020 na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów
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20 03 07

20 01 36
3,36%

57,65%

20 01 35*
9,87%

15 01 01
0,67%

16 01 03
26,74%

15 01 07
0,31%

15 01 06
1,40%

Wykres 2. Procentowy podział odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny w roku 2020.

VII.

Ilość
i

niesegregowanych

bioodpadów

(zmieszanych)

stanowiących

odpady

odpadów

komunalnych

komunalne,

odbieranych

z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych.
W roku 2020 z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów:
1. odebrano 2 338,0300 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2. odebrano 572,7200 Mg odpadów biodegradowalnych,
3. do składowania przekazano 306,9850 Mg

pozostałości z sortowania odpadów

komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
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VIII.

Wnioski z przeprowadzonej analizy i rekomendacje w celu weryfikacji
możliwości

technicznych

i

organizacyjnych

w

zakresie

systemu

gospodarowania odpadami na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów.
Dokonując analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej
Lubaczów w roku 2020 należy zwrócić uwagę na następujące aspekty:
1. Na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów w roku 2020 osiągnięty został poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło
który wyniósł 57,13%.
2. Gmina Miejska Lubaczów osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na poziomie 5,73%.
3. W związku z deficytem w budżecie, tj. brak pokrycia kosztów systemu z opłat
ponoszonych

przez

właścicieli

nieruchomości,

gmina

stoi

przed

potrzebą

przeprowadzenia szczegółowej analizy finansowej oraz ewentualnej zmiany stawek
za odbiór odpadów komunalnych w kolejnych latach.
4. Gmina Miejska Lubaczów ze względu na znikomą ilość zajęć edukacyjnych realizowanych
w związku z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi musi przeznaczyć
większe środki na te działania, w szczególności musi wziąć pod uwagę zajęcia prowadzone
w jednostkach podległych gminie, tj. żłobki, przedszkola i szkoły podstawowe.
5. Na terenie gminy przeprowadzone muszą zostać wzmożone kontrole nieruchomości,
ze względu na rozbieżności w ilości osób zameldowanych na pobyt stały i czasowy, a osób
zdeklarowanych, zamieszkujących na nieruchomościach zamieszkałych, na których
wytwarzane są odpady komunalne.
6. Wzrastająca masa selektywnie zbieranych odpadów świadczy o poprawie stanu wiedzy
i świadomości mieszkańców gminy.
7. Należy spodziewać się wzrostu masy odpadów zbieranych selektywnie z jednoczesnym
spadkiem masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, co wymagać
będzie bieżących działań informacyjno-edukacyjnych w celu osiągnięcia wymaganego
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami,
niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
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