
 
 

 

 

 

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Ciężkowice 

w 2018 roku 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciężkowice, kwiecień 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
WSTĘP 

Gospodarka odpadami komunalnymi jest zadaniem własnym gminy, realizowanym 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

Zgodnie z art.3 ust.2 pkt.10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 

2018r. poz. 1454ze zm.) 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.  

Poniższa analiza obejmuje rok 2018, tj. okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018r. 

Pierwsze prace nad wdrożeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie 

Ciężkowice zostały rozpoczęte w 2013 roku. Teren gminy w zakresie odbioru                                   

i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 

zamieszkałych  w roku 2018 obsługiwane było przez Przedsiębiorstwo Komunalno – 

Budowlane „KOMBUD” Sp. z o.o., ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice. 

Według stanu na dzień 31.12.2018r. do Rejestru Działalności Regulowanej wpisanych było 

10 przedsiębiorców.  

Odpady komunalne z terenu Gminy Ciężkowice odbierane były według powszechnie 

udostępnionego harmonogramu z miejsc zapewniających swobodny dojazd i swobodne 

dojście pracownikom przedsiębiorstwa bez konieczności wchodzenia na teren nieruchomości 

nieprzeznaczony do użytku publicznego. Natomiast, jeżeli na nieruchomości nie ma takiego 

miejsca odpady komunalne odbierane są z miejsca uzgodnionego wcześniej z przedsiębiorcą.  

 Na terenie gminy obowiązuje tzw. system „workowy” w ramach, którego wydzielone 

zostało 7 frakcji odpadów (7 kolorów worków): 

➢ niebieski – papier, tektura; 

➢ żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; 

➢ zielony – szkło; 

➢ czerwony – metal; 

➢ brązowy – odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone; 

➢ szary – popiół; 

➢ bezbarwny – pozostałe odpady segregowane (odpady problematyczne); 



 

 

➢ czarny – odpady zmieszane. 

Ponadto w ramach obowiązującego systemu na terenie gminy, w miejscowości 

Ciężkowice, ul. Równa 14, funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK). W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można oddać 

tam wysegregowane odpady komunalne. PSZOK jest otwarty od poniedziałku do piątku, 

w godzinach 7-15. Za obsługę PSZOK-u odpowiada Przedsiębiorstwo Komunalno – 

Budowlane „KOMBUD” Sp. z o.o., ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice.  

Dodatkowo w ramach opłaty tj. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 razy 

w roku (wiosna, jesień), w każdej miejscowości zorganizowana była zbiórka odpadów 

poprzez Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wg ogłoszonego 

harmonogramu. 

Do mobilnego PSZOK-u można oddać: 

➢ papier i tektura, 

➢  szkło, metal, 

➢   tworzywa sztuczne, 

➢ odpady wielomateriałowe, 

➢ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

➢ meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

➢ chemikalia, 

➢ zużyte opony, 

➢ przeterminowane leki, 

➢ zużyte baterie, 

➢ pozostałe odpady niebezpieczne, w szczególności farby, kleje, rozpuszczalniki, środki 

ochrony roślin, aerozole, środki czyszczące wywabiacze plam, środki do konserwacji 

drewna oraz opakowania po tych substancjach, a także lampy fluorescencyjne 

i akumulatory. 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które obowiązywały w 

roku 2018 uchwalone zostały przez Radę Miejską w Ciężkowicach w dniu 25.08.2016r. i 

przedstawiały się następująco: 



 

 

• gospodarstwo 1 osobowe- odpady segregowane-10 zł, odpady niesegregowane- 30zł., 

• gospodarstwo 2-3 osobowe- odpady segregowane-18 zł, odpady niesegregowane- 

40zł., 

• gospodarstwo 4-6 osobowe- odpady segregowane-30 zł, odpady niesegregowane- 

48zł., 

• gospodarstwo pow.6 osób- odpady segregowane-41 zł, odpady niesegregowane- 59zł., 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 Ustawy gmina jest zobowiązana do prowadzenia działań 

informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Mieszkańcy są na bieżąco informowani jak prawidłowo segregować odpady w formie 

ulotki informacyjnej, każdy mieszkaniec, który złożył oraz składa nową deklarację otrzymuje 

poniżej przedstawioną ulotkę. Gmina udostępnia również dla mieszkańców, szkół materiały 

pomocnicze w ramach przestrzegania prawidłowej gospodarki odpadami. 

RYS. 1 Ulotka informacyjna – prawidłowa segregacji odpadów komunalnych. 

 



 

 

 

Źródło: Opracowanie UG Ciężkowice 

 

I. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. 

Na terenie Gminy Ciężkowice nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania, ponieważ brak jest na terenie gminy instalacji przeznaczonej do tego celu. 

Znaczna część odpadów zielonych z uwagi na to, że Gmina Ciężkowice jest gminą miejsko-

wiejską jest kompostowane na przydomowych  kompostownikach.  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający 

odpady od właścicieli nieruchomości ma obowiązek przekazywania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji lub w innych 

przypadkach uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych 

lub odpadów zielonych, odpady te należy przekazać do instalacji zastępczej.  



 

 

Odpady zmieszane o kodzie 20 03 01 przekazywane były do FBSerwis Karpatia Sp. z 

o.o., ul. Komunalna 20A 33-100 Tarnów w ilości 885,68 Mg oraz. Natomiast zebrane odpady 

w sposób selektywny przez Przedsiębiorstwo Komunlno-Budowlane „KOMBUD” Sp. z o.o. 

przekazane zostały firmą zajmującym się odzyskiem  i recyklingiem. 

Odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 01 zostały przekazane Przedsiębiorstwu 

Usług Komunalnych, ul. Komunalna 31, 33-100 Tarnów.  

 

II.  Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 

    komunalnymi. 

 W roku 2018 na terenie Gminy Ciężkowice nie zrealizowano żadnych zadań 

inwestycyjnych z tytułu składowania, recyklingu czy odzysku odpadów komunalnych. 

Złożono natomiast wniosek na projekt pn. ,, Porządkowanie gospodarki odpadami na terenie 

Gminy Ciężkowice poprzez budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych”. Na złożenie tego wniosku przeznaczono kwotę 6.000,00 zł. Projekt ten będzie 

realizowany w latach 2019-2021. 

 

III.  Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

 i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 

 31 grudnia 2018 r.)  

Tabela 1. Zestawienie kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami w roku 2018 r. 

Koszty związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Ciężkowice w 2018 r. 

Wartość [zł] 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 791 214,00 

Obsługa administracyjna systemu 54 929,18 

SUMA 848 473,36 

Źródło: Opracowanie UG Ciężkowice 

 

IV. Liczba mieszkańców Gminy Ciężkowice  

 Liczba mieszkańców Gminy Ciężkowice na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 11 403 osób 

zameldowanych na pobyt stały i 134 osób zameldowanych na pobyt czasowy. Liczba 



 

 

gospodarstw domowych objętych gminnym systemem gospodarki odpadami wynosiła 2666. 

Liczba złożonych deklaracji to 2527, oraz 139 deklaracji złożone przez osoby przebywające 

na terenie gminy czasowo (deklaracje na tzw. „domki letniskowe”). Ponadto 305 

nieruchomości to nieruchomość będące jako niezamieszkałe. 

Mieszkańcy, którzy zdeklarowali się na selektywne zbieranie i odbieranie odpadów stanowi 

93% wszystkich złożonych deklaracji (tj. 2342 deklaracji z nieruchomości zamieszkałych 

+ 124 deklaracji na tzw. „domki letniskowe”), natomiast na nieselektywne zbieranie 

i odbieranie odpadów zdecydowało się 7% ogółu, (tj. 185 deklaracji z nieruchomości 

zamieszkałych + 15 deklaracji na tzw. „domki letniskowe”), co razem daje 100% (tj. 2666 

deklaracji). 

 

V.  Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której 

mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

w imieniu, których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w 

art. 6 ust.6 – 12. 

W analizowanym okresie, wobec właścicieli, którzy nie zawarli umowy, o której 

mowa w art. 6 ust.1, Gmina Ciężkowice podjęła działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12. 

Działania takie zostały podjęte w stosunku do 14 osób. Wszystkie postępowania zakończyły 

się złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W celu egzekucji powstałych zaległości w 2018 roku wystawiono 19 tytułów 

wykonawczych i wysłano 339 upomnień. Zaległość na koniec 2018r. wyniosła 27 108,10 zł. 

 

VI. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Ciężkowice. 

 W 2018 roku z obszaru Gminy Ciężkowice odebrano 1 957,85 Mg odpadów 

komunalnych. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowiły 45% 

(tj. 885,68 Mg) wszystkich odebranych odpadów komunalnych, natomiast odpady komunalne 

zebrane w sposób segregowany stanowiły 55% (tj. 1072,17 Mg) ogółu odebranych odpadów 

komunalnych.  

W poniższej tabeli została przedstawiona masa oraz rodzaj odpadów zebranych 

na terenie Gminy Ciężkowice w 2018r. 



 

 

 

 
Tabela 2. Rodzaj i masa poszczególnych odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy 

Ciężkowice w 2018r. 

 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalny

ch [Mg] 

Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 26,79 Opakowania z papieru i tektury 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 178,61 Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

Opakowania z metali 15 01 04 29,82 Opakowania z metali 

Opakowania ze szkła 15 01 07 191,17 Opakowania ze szkła 

Zużyte opony 16 01 03 13,72 Zużyte opony 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione 

w 17 01 06 

17 01 07 467,18 Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 

20 01 21* 0,028 Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierające rtęć 

Urządzenia zawierające freony 20 01 23* 10,769 Urządzenia zawierające freony 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

20 01 35* 6,40  Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż wymienione 

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

20 01 36 12,43 Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 0,00 Odpady ulegające biodegradacji 

Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 

20 02 03 58,75 Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

20 03 01 885,68 Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

Odpady wielkogabarytowe 

 

20 03 07 76,51 Odpady wielkogabarytowe 

 

odzież 200100 3,100 odzież 

Źródło: Opracowanie UG Ciężkowice 

 

Należy zaznaczyć, że ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy nie odpowiada 

całkowicie ilości odpadów wytworzonych na terenie Gminy Ciężkowice, ponieważ część 



 

 

odpadów, jak np. odpady zielone, mieszkańcy zagospodarowali we własnym zakresie m.in. 

w przydomowych kompostownikach. 

 

Rys. 2 Porównanie ilości zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

z selektywnie zebranymi z terenu Gminy Ciężkowice w latach 2013-2017 [Mg]. 

 

                Źródło: Opracowanie UG Ciężkowice 

Po przeanalizowaniu wykresu można zauważyć, że ilość odpadów komunalnych zmieszanych 

znacząco spadła. Natomiast odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny jest z 

roku na rok znacząco coraz więcej.  Stwierdzić można, że mieszkańcy coraz lepiej segregują 

odpady oraz coraz większą uwagę stawiają na ekologiczne zachowania 

VII. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania.  

W związku ze zgromadzonymi danymi, które tworzone są na bazie sprawozdań 

półrocznych składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne na terenie gminy 

Ciężkowice stwierdzono, że poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania został osiągnięty. 

Osiągnięty Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, osiągnięty w 2018 r. 

przez Gminę Ciężkowice wyniósł 39 %, (wymagany poziom >30%).  



 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, osiągnięty w 2018 r. przez Gminę Ciężkowice 

wyniósł 100 %, (wymagany poziom >50%). Osiągnięty przez Gminę Ciężkowice w 2018 r. 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania wyniósł 5% (wymagany poziom <40%).  

Powyższe wyniki są dowodem na to, że nowy system gospodarowania odpadami 

komunalnymi przynosi zamierzone efekty. 

 

 Podsumowanie 

W Gminie Ciężkowice od 1 lipca 2013 roku funkcjonuje system gospodarki odpadami 

oparty na systemie workowym. Wdrożony system gospodarowania odpadami komunalnymi 

działa prawidłowo. Wykonawca usługi wywiązuje się z warunków zawartej umowy. 

Znaczna większość mieszkańców nieruchomości zdeklarowała odbiór odpadów 

segregowanych. Na rok 2018 segregacja odpadów stanowi 55%.  Porównując rok ubiegły 

zwiększyła się masa oddanych z terenu Gminy niesegregowanych zmieszanych odpadów 

komunalnych, w roku 2017 było to 812,21 Mg (ton), a w roku 2018 było 885,68 Mg (ton). 

Masa odpadów segregowanych odebranych w roku 2018 ( to jest 1072,177 Mg/ton) jest 

większa niż w roku 2017 (to jest 983,17 Mg/ton), co świadczy o tym iż, mieszkańcy mają 

świadomość o ekologicznym i systematycznym segregowaniu odpadów komunalnych. 

Wzrosły też poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, osiągnięty w 2017r. to 

36,4 %,  natomiast w roku 2018  wyniósł 40 %. 

Aby zmniejszyć powstawanie ilości odpadów zmieszanych w stosunku do odpadów 

segregowanych należy w dalszym ciągu wpływać na świadomość ekologiczną mieszkańców, 

wdrażać kampanię informacyjną, edukację mieszkańców w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi. Ponadto należy prowadzić na bieżąco czynności 

sprawdzające pod kątem prawidłowej segregacji odpadów przez mieszkańców.  

Priorytetowym zadaniem dla gminy Ciężkowice na lata następne będzie dalsze 

uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu 

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych a także racjonalnego sortowania 

odpadów komunalnych celem osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów 



 

 

odzysku. W planowanych na kolejne lata inwestycjach gmina zamierza utworzyć Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

 


