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I. Wstęp. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (j.t. z 2012r. Dz.U.poz.391)  jednym z zadań Gminy jest dokonanie 

corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

II. Zagadnienia ogólne. 

 

1. W okresie od 01.01.2013r. do 30.06.2013r. odbiór odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Laskowa odbywał się na podstawie zawartych umów pomiędzy podmiotem 

posiadającym zezwolenie na transport odbiór odpadów komunalnych a właścicielem 

nieruchomości . 

 
 

2. Od 01.07.2013r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór 

odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych realizowane było przez Firmę  NOVA Sp z o.o. ul. Śniadeckich 14                  

33-300 Nowy Sącz która została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa 

została zawarta na okres 6 miesięcy  tj. od 01.07.2013r. do 31.12.2013r. Wprowadzony 

został  workowy system zbiórki  odpadów. 

 

3. Na terenie Gminy Laskowa zorganizowane zostały  punkty selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych poprzez umieszczenie pojemników w  wyznaczonych obiektach tj.  

  - Laskowa – budynek Urzędu Gminy  /2 pojemniki / 

             - Laskowa – apteka  1 /pojemnik  / 

            - Ujanowice – budynek komunalny UG /2 pojemniki/ 

- Ujanowice apteka  /1 pojemnik/ 

Do pojemników  mieszkańcy mogli wrzucać odpady : 

         - przeterminowane leki 

 - baterie, małe akumulatory  

 - chemikalia  

 

Natomiast meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny zbierane były w wyznaczonych miejscach na terenie gminy 

składane w jednym dniu i zabierane przez firmę NOVA.  

Odpady zielone, przez, które rozumie się odpady komunalne stanowiące części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, odpadów kuchennych 

mieszkańcy zbierają do określonych worków. 



 

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Na terenie Gminy Laskowa nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. 

odpady przekazywane były na instalacje przetwarzania odpadów komunalnych mieszanych – 

sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w Nowym Sączu ul. Tarnowska 120 i sortownia 

zmieszanych odpadów komunalnych w Gorlicach ul. Chopina. 

2. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

W 2013r. nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z 

gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

3. Liczba mieszkańców. 

a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2013r. – 7952 osoby, 

b) systemem objęto: 1578 gospodarstw domowych  , zebrano 1561 deklaracji + 13 decyzji Wójta               

    Gminy,  

c) w stosunku do `13 właścicieli nieruchomości zamieszkałych, (którzy nie złożyli deklaracji w 

wyznaczonym terminie) prowadzone jest postępowanie o ustalenie wysokości opłaty oraz 

wydano decyzje  określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

4. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust. 1. 

W  wyniku weryfikacji ilości gospodarstw domowych ,na podstawie ewidencji ludności 

stwierdzono, że wszystkie zamieszkałe gospodarstwa domowe zostały objęte systemem wywozu 

i zagospodarowania odpadów z terenu gminy. 

 



 

 

 

 

5. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy. 

Od wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami tj. od lipca 2013r. na terenie gminy 

wytworzono następujące ilości odpadów: 

papier i tektura -         6,73 Mg   w tym przygotowanego do ponownego użycia 3,21 Mg 

tworzywa sztuczne -    81,63Mg  w tym przygotowanego do ponownego użycia 15,38 Mg 

szkło  -                         22,07Mg  w tym przygotowanego do ponownego użycia 20,67 Mg 

opakowania z tworzyw sztucznych – 11 Mg 

opakowania ze szkła – 21,53 Mg 

opakowania z metali – 0,70 Mg  

wielkogabarytowe  - 34,44 Mg  

zużyte opony – 0,61 Mg  

6. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych 

z terenu Gminy. 

1) Od wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami tj. od lipca 2013r. na terenie 

gminy wytworzono: 

- odpadów zmieszanych  - 357,39 Mg 

- odpadów ulęgające biodegradacji  - 4,04 Mg 

-  odpady kuchenne ulęgające biodegradacji – 2,3 Mg  

 

           - pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania –   

             0,71 

 

 

2) Osiągnięte poziomy recyklingu. 

1. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 49,55  % 

(nie uwzględniono danych dotyczących kompostowania). 

2. Poziom recyklingu przygotowanie do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, szklą, metali, tworzyw sztucznych: 21,74 %. 

Powyższe poziomy mieszczą się w dopuszczalnych poziomach opublikowanych                                       

w rozporządzeniach Ministra Środowiska.



 

IV. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od 

01.07.2013r. do 31.12.2013r.. 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:, 197 724,20 zł 

Zaległości na dzień 31.12.2013r. 7 426,40zł 

Nadpłaty na dzień 31.12.2013r. 848,00 zł 

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 204 302,60 zł 

 

V. Koszty obsługi systemu w okresie od 01.07.2013r. do 31.12.2013r.: 

 

Kwotę w wysokości 164 272,50 zł  wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy. 

 Na koszty te składa się obsługa administracyjna – 17 932,50 oraz odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych . 

VI. Wyposażenie mieszkańców w worki  na odpady 

W ramach systemu wyposażono wszystkich mieszkańców w nieograniczoną ilość worków na 

odpady komunalne. Cena worków ujęta jest w cenie wywozu i zagospodarowania odpadów. 

 

Wydano następująca ilość worków : 

 

- worki  czarne  na odpady niesegregowane  - 10 147 szt 
  
-  worki niebieskie -  na papier i  tekturę – 1338 szt  
 

-  worki  żółte  - na tworzywa sztuczne, drobne metale, opakowania wielomateriałowe   

   (tj. kartony po mleku, sokach)  - 12 487 szt 
  

- worki  białe  - na szkło i opakowania szklane -  4003 szt 
 

-  worki  brązowe  - na odpady ulegające biodegradacji ( np. resztki kuchenne, odpady                                                 

   zielone, z ogrodów itp.  ) – 1605 szt 
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