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1.  WPROWADZENIE 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(zwanej dalej u.c.p.g.) obowiązkiem gmin wynikającym z art.9tb ust 1-3 oraz art.  3 ust. 2 pkt 10 

jest zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie i tworzenie warunków niezbędnych  

do ich utrzymania, m. in. poprzez dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Analiza ta ma na celu weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Opracowanie to powinno posłużyć 

do sprawnego zapoznania się z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,  

a w szczególności dostarczyć informacji o: 

1) możliwościach przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,  

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałościach z sortowania odpadów komunalnych i pozostałościach z procesu mechaniczno- 

biologicznego przetwarzania  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

2) potrzebach inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, 

3) kosztach  poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem  

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

4) liczbie mieszkańców, 

5) liczbie  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)  ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, 

7) 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 mechaniczno- 

 biologicznego  przetwarzania niesegregowanych  (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

             Powyższy zakres częściowo pokrywa się z rocznym Sprawozdaniem z realizacji 

zadań z zakresu  gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanym przez gminę,  

na podstawie art. 9q ust 1 i 3 cyt. Ustawy, celem jego przedłożenia Marszałkowi Województwa 

Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Kielcach  

w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.   

 W celu opracowania niniejszej analizy posłużono się również informacjami księgowymi 

oraz innymi dostępnymi danymi wpływającymi na koszty  systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Łubnice. 
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2. REGULACJE PRAWNE  Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

1. USTAWY: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797,  

 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 13 wrzes nia 1996 r. o utrzymaniu czystos ci i porządku w gminach   

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  - Prawo Ochrony S rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1219 ze zmianami), 

2. ROZPORZĄDZENIA: 

 Rozporządzenie  Ministra  S rodowiska  z  dnia  11  stycznia  2013  r.  w  sprawie 

szczego łowych wymagan  w zakresie odbierania odpado w komunalnych od włas cicieli  

nieruchomos ci (Dz.U.2013.122), 

 Rozporządzenie Ministra S rodowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomo w 

recyklingu,  przygotowania  do  ponownego  uz ycia  i  odzysku  innymi  metodami 

niekto rych frakcji odpado w komunalnych (Dz.U.2016.2167), 

 Rozporządzenie Ministra S rodowiska z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie poziomo w 

ograniczenia składowania masy  odpado w  komunalnych  ulegających  biodegradacji  

(Dz.U.2017.2412), 

 Rozporządzenie Ministra S rodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczego łowego 

sposobu selektywnego zbierania  wybranych frakcji odpado w (t.j.:Dz. U. z 2019 r.,  

poz. 2028), 

3.  AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO: 

1. Uchwała nr XXXIII/104/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpado w komunalnych od włas cicieli nieruchomos ci,  

na kto rych nie zamieszkują mieszkan cy, a powstają odpady komunalne, 

2. Uchwała nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystos ci i porządku na terenie Gminy Łubnice, 

3. Uchwała nr XX/91/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie okres lenia 

szczego łowego sposobu i zakresu s wiadczenia usług w zakresie odbierania odpado w 

komunalnych od włas cicieli nieruchomos ci i zagospodarowania tych odpado w w zamian        

za uiszczoną przez włas ciciela nieruchomos ci opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

4. Uchwała nr  XX/92/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie terminu , 

częstotliwos ci i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
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5. Uchwała nr XXXVI/179/17 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XX/90/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystos ci i porządku na terenie Gminy Łubnice, 

6.  Uchwała nr XII/75/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty, 

7. Uchwała nr XII/76/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokos ci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

8. Uchwała nr XVII/111/20  Rady Gminy Łubnice z dnia 25 czerwca  2020 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr XX/ 92/16 Rady Gminy Łubnice z dnia 22 lipca 2016 w sprawie 

terminu, częstotliwos ci i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

9. Uchwała nr XX/124/20  Rady Gminy Łubnice z dnia 9 grudnia  2020 r. w sprawie zmiany 

uchwały nr XII/ 75/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru, 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia 

stawki opłaty oraz w sprawie zmiany uchwały nr XII/76/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 

grudnia 2019 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokos ci opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

 

       Ponadto z uwagi na zmianę brzmienia  art. 6r ust. 3b ustawy z dnia 13 wrzes nia 1996 r.  

o utrzymaniu czystos ci i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) dotyczących 

częstotliwos ci odbierania odpado w komunalnych od włas cicieli nieruchomos ci w roku 2020 

ponownie przedłoz ono Radzie Gminy projekt uchwały, kto ra zwiększała częstotliwos c  

odbierania od włas cicieli nieruchomos ci odpado w takich jak:  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej raz w miesiącu,  

z tym z e w okresie od kwietnia do paz dziernika częstotliwos c  odbierania tych odpado w 

nie moz e byc  rzadsza niz  raz na tydzien  z budynko w wielolokalowych i nie rzadsza niz  

raz na dwa tygodnie z budynko w mieszkalnych jednorodzinnych, 

2) bioodpady – co najmniej raz w miesiącu, z tym z e w okresie od kwietnia  

do paz dziernika częstotliwos c  odbierania tych odpado w nie moz e byc  rzadsza niz  raz  

na tydzien  z budynko w wielolokalowych i nie rzadsza niz  raz na dwa tygodnie  

z budynko w mieszkalnych jednorodzinnych. 

 Propozycja zmiany częstotliwos ci odbioru odpado w przedstawiona Radzie Gminy nie została 

przez nią zaakceptowana. 
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3. MODEL SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI  

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/104/13 Rady Gminy Łubnice z dnia 10 kwietnia 2013 roku 

gmina przejęła  obowiązki właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,   

 a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym gmina jest odpowiedzialna                   

 za wszystkie powstające na terenie Gminy Łubnice odpady komunalne. 

Właściciele nieruchomości mają możliwość pozbywania się każdej ilości  wytworzonych 

odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny.  Należy bowiem nadmienić, iż zgodnie  

ze złożonymi deklaracjami 100 % mieszkańców prowadzi selekcję odpadów. W ramach 

ponoszonej przez mieszkańców opłaty raz w roku organizowane są zbiórki mobilne: odpadów 

wielkogabarytowych i opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Podstawową metodą ustalania miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jest iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki 

opłaty uchwalonej przez Radę Gminy Łubnice. Ponadto, systemem gospodarki odpadami 

komunalnymi objęte są nieruchomości niezamieszkałe (iloczyn ilości pojemników miesięcznie  

i stawki jednostkowej opłaty) oraz wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (opłata 

ryczałtowa roczna).  

Zgodnie z uchwałą nr XII/75/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty w roku 2020 obowiązywały następujące opłaty za odbiór odpadów komunalnych: 

Tabela nr 1 
L.P. RODZAJ  

NIERUCHOMOŚCI 

ODPADY ZBIERANE 

 SELEKTYWNIE 

ODPADY ZBIERANE 

 NIESELEKTYWNIE 

        

1. 

 
                                 
Nieruchomość zamieszkała 
 
  

 
10 zł miesięcznie od 1 
mieszkańca 

 
20 zł miesięcznie od 1 
mieszkańca 

 

2. 

 

 
Nieruchomość, na której  
nie zamieszkują mieszkańcy  
a powstają odpady 
komunalne  

1) za pojemnik lub worek  
o pojemności 120l- 16,00 zł, 
2) za pojemnik lub worek  
 o pojemności 240l- 32,00 zł, 
3) za pojemnik o pojemności 
1500l- 200,00 zł, 
4) za pojemnik o pojemności 
7000l – 933,00zł 

1) za pojemnik lub worek  
o pojemności 120l- 32,00 zł, 
2) za pojemnik lub worek  
 o pojemności 240l- 64,00 zł, 
3) za pojemnik o pojemności 
1500l- 400,00 zł, 
4) za pojemnik o pojemności 
7000l – 1866,00 zł 

Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki 
opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności 
 

 

3. 

Nieruchomości, na których 
znajdują się domki 
letniskowe lub inne 
nieruchomości 
wykorzystywane na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe 

 
Ryczałtowa stawka 40,00 zł 
rocznie  

 
Ryczałtowa stawka 80,00 zł 
rocznie  
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Ponadto ustalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

dla właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowują bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych  w wysokości 3,00 zł miesięcznie  

od 1 mieszkańca. 

W 2020 roku w Gminie Łubnice obowiązywał system gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w którym właściciele nieruchomości segregowali odpady komunalne w podziale 

na niżej wymienione frakcje: 

a) papier i tektura,  

b)  metale i tworzywa sztuczne,  

c)  szkło,  

d) opakowania wielomateriałowe,  

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji,  

f) przeterminowane leki i chemikalia,  

g) zużyte baterie i akumulatory,  

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

j) odpady budowlane i rozbiórkowe,  

k) zużyte opony,  

l) odpady zielone 

 

Zebrane przez mieszkańców odpady komunalne gromadzone są w workach: 

  

 worek koloru żółtego – tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,  

 worek koloru niebieskiego – papier i tektura,  

 worek koloru zielonego – szkło,  

 worek koloru brązowego – odpady ulegające biodegradacji 

 worek koloru czarnego - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

 

Dodatkowo na terenie Gminy Łubnice w urzędzie gminy oraz szkołach  wyznaczone  

są pojemniki do których mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać  zużyte baterie i akumulatory.  

W/w odpady można również oddać  w miejscach zakupu baterii i akumulatorów jak również   

dostarczyć do punktu  PSZOK  zlokalizowanego w Rzędowie.   
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Dodatkowo, na terenie Gminy Łubnice zlokalizowane są pojemniki na odzież i inne 

tekstylia, do których można wkładać zarówno ubrania, jak i pościel, ręczniki a nawet pluszowe 

zabawki i buty.   

Przeterminowane leki należy wrzucać do specjalnego pojemnika znajdującego się  

w Punkcie Aptecznym. 

Ponadto od 2016 roku na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych /PSZOK/ oraz Punkt Napraw m.in. dla mieszkańców Gminy Łubnice. 

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku  od godz. 7:00 do 18:00, a w soboty od godz. 7:00 

do 15:00 /za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy/. W wyznaczonych dniach  każdy 

mieszkaniec Gminy Łubnice, za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu 

tożsamości  może oddać i przywieźć  do Punktu odpady komunalne nie ponosząc z tego tytułu 

żadnej opłaty. Rodzaje odpadów przyjmowanych do PSZOK-u: 

 Papier /15 01 01/, 

 Metale /15 01 04, 20 01 40/, 

 Tworzywa sztuczne /15 01 02/, 

 Zmieszane odpady opakowaniowe /15 01 06/, 

 Szkło /15 01 07/, 

 Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone /20 02 01/, 

 Zużyte baterie i akumulatory / 20 01 34/, 

 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny /20 01 36/, 

 Meble i inne odpady wielkogabarytowe/20 03 07/, 

 Odpady budowlane - rozbiórkowe z gospodarstw domowych /17 01 07/, 

 Zużyte opony /16 01 03/.  

   

W 2020 roku odpady komunalne z terenu gminy odbierane były przez firmę: 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe „Witek” Maria Witek  z siedzibą przy  

ul. Beszowskiej 21, 28-133 Pacanów, która została wyłoniona  w drodze przetargu 

nieograniczonego  na okres 1 roku. 

Dystrybucja worków odbywa się podczas odbioru odpadów komunalnych zgodnie  

z zasadą „worek za worek”. Celem wprowadzenia udogodnień dla mieszkańców worki można 

było dodatkowo odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Łubnice. 
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4. WSKAŹNIKI ODZYSKU PRZEWIDZIANE DO OSIĄGNIĘCIA W ROKU 2020 

3.1 Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku  

w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, które gmina powinna osiągnąć  

w poszczególnych latach dla roku 2020 wynosi 35%.  

 

Tabela 2. Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, które gmina jest obowiązana osiągnąć. 

 
 

Dopuszczalny poziom [%] 

 
Rok 

 
2017r. 2018r. 2019r. 2020 r. 

 

Odpady ulegające biodegradacji 
 

45 40 40 35 

źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 poz. 2412) 

 

Na terenie Gminy Łubnice w 2020 roku osiągnięto poziom ograniczenia składowania odpadów 

ulegających biodegradacji w wysokości 15,91 % - wymóg spełniony.  

  

3.2 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych  

Kolejnym obowiązującym dokumentem jest Rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia  i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., 

poz. 2167), poziomy na rok 2020 wynoszą: 

 papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło – 50%, 

 inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe – 70%. 
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Poziomy recyklingu, które należy osiągnąć w latach kolejnych przedstawia poniższa tabela: 

Tabela nr 3. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych (załącznik do w/w rozporządzenia) 

 Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%] 
Papier,metal, 
tworzywa 
sztuczne, 
szkło 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 
10* 

 
12* 

 
14* 

 
16* 

 
18* 

 
20* 

 
30* 

 
40* 

 
50* 

* wymagane przepisami poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) 

Na podstawie masy odpadów poddanych recyklingowi oraz Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania  

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

(Dz. U. 2016 poz. 2167), Gmina Łubnice osiągnęła w 2020 roku poziom przygotowania  

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami surowców wtórnych, w tym papier, metal, 

tworzywa sztuczne i szkła równy 50,01% - wymóg spełniony.  

 Jednocześnie w 2020 roku wzrost masy odpadów selektywnie zbieranych  

u źródła był nieznaczny.  Mimo, iż  osiągnięty został poziom recyklingu i przygotowania  

do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru metalu, tworzyw sztucznych  

i szkła to wymóg ten został spełniony w zakresie minimalnym. Dalsze działania edukacyjne  

w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, powinny przyczynić się do zwiększenia 

świadomości ekologicznej mieszkańców, która powinna wpłynąć na jakość i ilość 

wysegregowanych poszczególnych frakcji odpadów, a także na osiąganie w przyszłości 

wymaganych poziomów recyklingu. 

Wymagane poziomy odzysku odpadów budowlanych i poremontowych określone  

w Rozporządzeniu, przedstawia poniższa tabela.  W przypadku Gminy Łubnice osiągane 

wskaźniki są obliczane na podstawie wyników zbiórki w ramach funkcjonowania punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych jak również odbieranych u źródła.  

Tabela nr 4. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
niektórych frakcji odpadów komunalnych (załącznik do w/w rozporządzenia) 

 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami [%] 

Inne niż 
niebezpieczne 
odpady 
budowlane      
i rozbiórkowe 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 
30* 

 
36* 

 
38* 

 
40* 

 
42* 

 
45* 

 
50* 

 
60* 

 
70* 

*wymagane przepisami prawa poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) 
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5. ŹRÓDŁA POWSTAWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Artykuł 3  ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2020 

r., poz. 797 z późn. zm.) definiuje odpady komunalne jako odpady powstające 

 w gospodarstwach domowych,  z wyłączeniem pojazdów  wycofanych z eksploatacji, 

 a także odpady niezawierające odpadów  niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców  

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne  

do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne 

pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeśli zostały poddane czynności 

przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. 

Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych ale również  

w nieruchomościach zamieszkałych takich jak obiekty użyteczności publicznej  

(np. szkoły) czy też na terenach otwartych takich jak kosze uliczne lub parki. 

 

6. 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 

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku jako przetwarzanie rozumie 

się procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk    

lub unieszkodliwianie. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane 

są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje 

mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania 

(głównie składowanie odpadów na składowiskach). 

Zgodnie z zasadą bliskości (art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)   

odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej 

kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. Odpady, które nie mogą być 

przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów 

postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę, o której mowa w art.207 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska,  lub technologię, o której mowa  

w art. 143 tej ustawy, do najbliżej położonych miejsc, w  których mogą być przetworzone. 

Z uwagi na brak możliwości przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Łubnice  odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady są transportowane przez 

przedsiębiorcę  do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. Według zapisów 

WPGO instalacja ta zapewnia zagospodarowanie  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych  
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do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. 

 

Tabela nr 5. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odebranych  w roku 2020 

R12 - procesy odzysku (wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z działań 
wymienionych w punktach od R1 do R11). 
 

7. POTRZEBY INWESTYCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI 
KOMUNALNYMI 

W roku 2020 nie realizowano żadnych potrzeb inwestycyjnych  związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi.  

 

8. 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 

Koszty funkcjonowania systemu w 2020 roku przedstawia poniższa tabela: 
 

Tabela nr 6.  

Zestawienie kosztów i wydatków poniesionych przez Gminę Łubnice w roku 2020, 

 w związku  z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi [zł] 

 
Koszty transportu i odbioru odpadów komunalnych 

 
243 493,77 

 
Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych                     

 
192 772,34 

 
Wydatki ogółem 

 
436 266,11 

 

Wpływy  do budżetu 

 
360 793,09 

 

Przypis na rok 2020 

 
355 041,00 

 
Zaległości ogółem 

 
23 257,91 

 
Nadwyżka 

 
----------- 

 

Nazwa i adres instalacji,  
do której zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 
odebranych 

odpadów 

Masa odebranych 
odpadów  [Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

 
Zakład Gospodarki Odpadami 

Komunalnymi Sp. z o.o. 
w Rzędowie 

 

20 03 01 

 

410,7800 

 

R12 
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Wnoszone przez mieszkańców Gminy w 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, nie bilansują kosztów jakie Gmina ponosi realizując gospodarkę odpadami 

komunalnymi. W związku z powyższym dnia 9 grudnia 2020 roku Rada Gminy Łubnice podjęła 

uchwałę nr XX/124/20 w sprawie zmiany uchwały nr XII/75/19 Rady Gminy Łubnice z dnia 6 

grudnia 2019 w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz w sprawie zmiany uchwały nr XII/76/19 Rady 

Gminy Łubnice z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  z mocą obowiązującą od dnia  1 stycznia 2021 roku. 

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana  

jest ze wzrostem kosztów ponoszonych przez Gminę Łubnice za odbiór i transport odpadów 

komunalnych. 

 

9. LICZBA MIESZKAŃCÓW 

Zestawienie liczby mieszkańców na dzień 31.12.2020 przedstawia poniższa tabela: 
 
Tabela nr 7.  

 
MIEJSCOWOŚĆ 

 
LICZBA MIESZKAŃCÓW STAŁYCH I  CZASOWYCH 

BESZOWA 257 

BORKI 96 

BUDZISKA 437 

CZARZYZNA 288 

GACE SŁUPIECKIE 227 

GÓRA 67 

GRABOWA 64 

ŁUBNICE 338 

ŁYCZBA 179 

ORZELEC DUŻY 293 

ORZELEC MAŁY 90 

PRZECZÓW 320 

REJTERÓWKA 98 

SŁUPIEC 461 

SZCZEBRZUSZ 147 

WILKOWA 270 

WOLICA 228 

ZALESIE  187 

ZOFIÓWKA 106 

RAZEM: 4 153                                                                                            
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Powyższe dane pochodzą z rejestru mieszkańców, przy czym: 

 liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały: 4 083 osoby, 

 liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy: 70 osób. 

Liczba osób zamieszkałych /objętych systemem/ wynikająca ze złożonych deklaracji 

o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień                

31 grudnia 2020 roku wynosiła: 3 431 osób. 

 

10. LICZBA 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 

W myśl art. 6 ustawy ucpg, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są obowiązani 

do udokumentowania w formie umowy korzystanie z powyższych usług.  W przypadku gdy 

właściciel nieruchomości nie wykonuje powyższego obowiązku, gmina jest obowiązana, 

odpłatnie, zorganizować odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnienie zbiornika 

bezodpływowego. 

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych odbywa się w ramach 

gminnego systemu gospodarowania odpadami. W związku z czym właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy. W związku z powyższym zapisy art. 6 ustawy ucpg, nie mają 

zastosowania. 

 

11. ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH NA TERENIE GMINY 

W 2020 roku w ramach funkcjonowania systemu odbierania odpadów od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Łubnice zostało zebranych 631,95 Mg odpadów komunalnych. 

W ramach funkcjonowania PSZOK zostało zebranych 1,00 Mg odpadów komunalnych. Na terenie 

gminy w 2020 roku zostało wytworzonych łącznie 632,95 Mg odpadów komunalnych. 

W poniższej tabeli przedstawiono sumaryczną masę poszczególnych odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie Gminy Łubnice w 2020r. 
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Tabela nr 8 .Odpady zebrane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzędowie: 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 
 

17 01 07 
 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych  i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06* 

 
0,4000 

 
R5 

 
20 03 07 

 

 
Odpady wielkogabarytowe 

 
0,4000 

 
R12 

 
16 01 03 

 

 
Zużyte opony 

 
0,1000 

 
R5 

 
20 01 36 

 

Zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne inne niż wymienione w 

20 01 21, 20 01 23  
i 20 01 35 

 
0,1000 

 
R12 

 

Tabela nr 9. Ogólna ilość odebranych/zebranych i zagospodarowanych (unieszkodliwionych) 
odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice, w roku 2020 kształtuje się następująco: 

 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

 

 
Rodzaj odebranych odpadów 

komunalnych 
 

Masa 
odebranych 

odpadów  
komunalnych 

[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 

 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 75,9700 

 
R12 

16 01 03 Zużyte opony 13,9600 
 

R3 

16 02 14 
Zużyte urządzenia inne niż wymienione 

w 16 02 09 do 16 02 13 11,1200 
 

R12 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 4,8800 
 

R12 

20 01 02 
 

Szkło 75,52 
 

R12 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne  
i elektroniczne inne niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 0,5600 

 
 

R12 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 410,7800 
 

R12 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 33,4800 
 

R12 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia 
inne niż wymienione w 17 01 06* 

 
8,6800 

 
 
 

R5 

                                                                                                     
                                                                                                    

RAZEM:     631,9500 
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12. ILOŚĆ 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 MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO  
PRZETWARZANIA NIESEGREGOWANYCH  (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany 

do przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio do regionalnej instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych.   

Gmina Łubnice jest gminą o charakterze rolniczym. Odpady zielone wykorzystywane  

są we własnym zakresie poprzez kompostownie bądź skarmianie zwierząt gospodarskich  

tj.: zgodnie z hierarchią  postępowania z odpadami, gdzie odpady w pierwszej kolejności poddaje 

się przetwarzaniu w miejscu ich powstania, tak aby odpady tego rodzaju nie trafiły  

na składowisko w ogólnym strumieniu odpadów komunalnych. 

W 2020 r. na terenie Gminy Łubnice zebrano 410,7800 Mg zmieszanych odpadów 

komunalnych. Cała zebrana ilość zmieszanych odpadów komunalnych została poddana 

procesom sortowania oraz trafiła do mechanicznego-biologicznego przetwarzania do Zakładu 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.  

Dane o ilościach przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych  zestawiono w poniższej tabeli: 

 

Tabela nr 10. 

 
Rodzaj odpadów 

Nazwa i adres 
składowiska,  

na które przekazano 
odpady  

do składowania 

Ilość odpadów 
przekazanych                 

w 2020 r. 
[Mg] 

Masa odpadów o kodzie  19 12 12 przeznaczonych 
do składowania powstałych po sortowaniu albo 

mechaniczno-biologicznym przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych 

 
Instalacja  do składowania 

odpadów innych niż 
niebezpieczne  i obojętne 

zlokalizowane  w Grzybowie, 
28-200 Staszów 

 

34,2410 

Masa odpadów o kodzie 19 05 03 – kompost 
nieodpowiadający wymaganiom  

(AT4˂10; frakcja 0-80mm) 

 

37,7140 

Masa odpadów o kodzie 19 05 99 – inne 
niewymienione odpady ( AT4˂10; frakcja 0-

80mm) 

 

71,7820 
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13. PODSUMOWANIE 

Gmina Łubnice wdrożyła i w pełni realizuje przejęte obowiązki w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi. Obecnie największym problemem są wciąż rosnące koszty 

gospodarowania odpadami, a tym samym coraz to wyższe opłaty ponoszone przez naszych 

mieszkańców.  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak również zasadą 

„zanieczyszczający płaci”, system gospodarowania odpadami komunalnymi musi w całości 

finansować się z opłaty wpłacanej przez właścicieli nieruchomości. Oznacza to także, że każdy 

mieszkaniec ma realny wpływ na koszty funkcjonowania tego systemu. Należy pamiętać,  

że zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, najważniejsze jest zapobieganie  

ich powstawaniu, kolejno ponowne użycie, następnie właściwa segregacja i recykling. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na odpady zmieszane, których odbiór i zagospodarowanie 

kosztuje najwięcej. Wzrost stawek to efekt nie tylko rosnących cen transportu czy energii, ale ma  

to również związek ze wzrostem strumienia odpadów zmieszanych. Prawidłowa segregacja 

odpadów wpływa natomiast na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych co przedkłada się  

na zmniejszenie ponoszonych kosztów przez gminę. Oznacza to, że im więcej produkować 

będziemy odpadów zmieszanych, tym koszty systemu będą coraz wyższe.  

Mając świadomość wyzwania jakie gmina musi spełnić nadzorując system 

gospodarowania odpadami komunalnymi, a także realizując obowiązek osiągnięcia określonych 

poziomów działalność Gminy w latach przyszłych musi zostać nakierowana przede wszystkim 

na:  zwiększenie efektywności selektywnej zbiórki odpadów oraz kontynuowanie działalności 

edukacyjnych, bo tylko konsekwentne działanie i przybliżanie mieszkańcom tematyki 

prawidłowego postępowania z odpadami jest w stanie przynieść pożądany efekt.  

 

 

Sporządziła: Agnieszka Reczek 
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 

 
 

Zatwierdził: Wójt Gminy Łubnice 
                        /-/Anna Grajko 

 
Łubnice, dnia 28.04.2021 
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