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1. Wprowadzenie
W oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) Gminy zostafy'
zobowiqzane do przeprowadzenia corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na swoim terenie. Gt6wnym zatoi:eniem wprowadzonej ustawy bylo
zmniejszenie ilosci wytwarzanych odpad6w u i:r6dta i prowadzenie selektywnej zbi6rki
odpad6w. lnne istotne zmiany ustawy polegajq gl6wnie na:
-

przej~ciu

przez gminy obowiqzk6w wtascicieli nieruchomosci w zakresie

odbierania odpad6w komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za
uiszczonq optat~ na rzecz Gminy,
-

osiqgni~ciu okreslonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2020
r. poz. 1439) odpowiednich poziom6w,
organizowaniu przetarg6w na odbieranie odpad6w komunalnych od wtascicieli
nieruchomosci, na kt6rych

zamieszkujq mieszkancy lub na kt6rych

nie

zamieszkujq mieszkancy, a powstajq odpady komunalne lub organizowaniu
przetarg6w na odbieranie i zagospodarowanie tych odpad6w,
-

nadzorowaniu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadan
powierzonych podmiotom odbierajqcym odpady komunalne od wlascicieli
nieruchomosci,

-

zapewnieniu selektywnego zbierania odpad6w komunalnych obejmujqce co
najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkto, odpady opakowaniowe
wielomaterialowe oraz bioodpady.
tworzeniu punkt6w selektywnego zbierania odpad6w komunalnych w spos6b
zapewniajqcy tatwy dost~p dla wszystkich mieszkanc6w Gminy,

-

podejmowaniu dziatan informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidtowego
gospodarowania

odpadami

komunalnymi ,

w

szczeg61nosci

w

zakresie

selektywnego zbierania odpad6w komunalnych.
Podczas gromadzenia danych dotyczqcych gospodarowania odpadami i ich
przetwarzania weryfikacji poddane zostaty moi:liwosci techniczne i organizacyjne
Gminy Stalowa Wala w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tj.
moi:liwosci przetwarzania odpad6w komunalnych zmieszanych, odpad6w zielonych

•

oraz pozostatosci z sortowania. lnne aspekty poddane analizie to koszty systemu
gospodarki odpadami komunalnymi oraz potrzeby inwestycyjne. Analiza dostarcza
r6wniez informacje o liczbie mieszkanc6w, liczbie wtascicieli nieruchomosci, kt6rzy nie
wykonujq obowiqzk6w okreslonych w ustawie, a takze ilosci odpad6w komunalnych
wytwarzanych na terenie Gminy Stalowa Wela , a w szczeg61nosci zmieszanych
odpad6w komunalnych , odpad6w zielonych oraz pozostatosci z sortowania odpad6w
przeznaczonych do sktadowania odbieranych z terenu Gminy.

2. Cel analizy
GJ6wnym

celem

analizy

jest

dostarczenie

niezb~dnych

informacji

dla

zapewnienia dalszego funkcjonowania efektywnego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy oraz wskazanie dziatan w kierunku jego usprawnienia.
Ponizsza analiza obejmuje okres funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Stalowa Wela od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020
roku .

3. Podstawa prawna sporz~dzenia analizy
Analiz~ sporzqdzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzesn ia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),
gdzie okreslony zostat wymagany zakres analizy.
Zakres przedmiotowej analizy cz~sciowo pokrywa si~ z rocznym sprawozdaniem
z realizacji zadan z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi , sporzcldzanym
przez gmin~, na podstawie art. 9q ust. 1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku
w gminach , celem jego przedtozenia Marszatkowi Wojew6dztwa Podkarpackiego oraz
Wojew6dzkiemu lnspektorowi Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w terminie do 31
marca roku nast~pujqcego po roku, kt6rego dotyczy.

4. Regulacje prawne
komunalnymi

z

zakresu

gospodarowania

odpadami

Ustawy:

-

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz.1439.).

-

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797).
Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niekt6rych
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403).

Rozporzc4dzenia:

-

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie
poziom6w ograniczenia sktadowania masy odpad6w komunalnych ulegajqcych
biodegradacji
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2412).
Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie
poziom6w recyklingu , przygotowania do ponownego uzycia oraz odzysku
innymi metodami niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 2167).

-

Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczeg6towego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpad6w
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19) oraz Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 28
grudnia 2018 r. zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie szczeg6towego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpad6w (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2482).

Prawo Miejscowe:

-

Uchwata Nr XU/556/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie terminu ,
cz~stotliwosci oraz trybu uiszczania optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

-

Uchwata Nr XXXVlll/516/12 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie
postanowienia

o

odbieraniu

odpad6w

komunalnych

od

wtascicieli

nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkujc1. mieszkancy, a powstajq odpady
komunalne .
-

Uchwata Nr XVlll/201/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie wyboru
metody ustalenia optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia
stawki optaty za pojemnik lub worek o okreslonej pojemnosci na terenie Gminy
Stalowa Wola

-

Uchwata Nr XX/229/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie przyj~cia
Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Stalowa Wola.

-

Uchwata Nr XX/230/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie ustalenia
wzoru

deklaracji

o

wysokosci

optaty

za

gospodarowanie

odpadami

komunalnymi sktadanej przez wtascicieli nieruchomosci polozonych na terenie
Gminy Stalowa Wola oraz warunk6w i trybu skladania deklaracji za pomocq
srodk6w komunikacji elektronicznej .
-

Uchwata Nr XX/231/2019 Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie
szczeg6lowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpad6w komunalnych od wtascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych
odpad6w, w zamian za uiszczonq przez wtasciciela nieruchomosci optat~ za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Stalowa Wola
W mysl ustawy o odpadach, odpady komunalne zostaty zdefiniowane jako
odpady powstajqce w gospodarstwach domowych , z wytqczeniem pojazd6w
wycofanych z eksploatacji, a takze odpady niezawierajqce odpad6w niebezpiecznych
pochodzqce od innych wytw6rc6w odpad6w, kt6re ze wzgl~du na sw6j charakter lub
sktad Sq podobne do odpad6w powstajqcych w gospodarstwach domowych.
Odpady komunalne powstajq gt6wnie w gospodarstwach domowych , ale r6wniez
na terenach nieruchomosci niezamieszkalych, m.in. w budynkach uzytecznosci
publicznej czy w obiektach, w kt6rych prowadzona jest dzialalnosc gospodarcza.
Uslug~ odbioru odpad6w komunalnych z nieruchomosci polozonych na terenie
miasta Sta Iowa Wola , wykonywat w roku 2020 podmiot wytoniony w ramach przetargu
nieograniczonego tj. Miejski Zaktad Komunalny Sp. z o.o. z siedzibq przy ul.
Komunalnej 1 w Stalowej Woli. Nadz6r nad realizacjq uslugi odbioru odpad6w
komunalnych z nieruchomosci na terenie miasta Stalowa Wola sprawowal Referat
Gospodarki Odpadami i Ochrony Srodowiska.
W 2020 roku w gminie Stalowa Wola obowiqzywal system gospodarowania
odpadami komunalnymi, w kt6rym wlasciciele nieruchomosci zobowiqzani sq do
selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru nast~pujqcych rodzaj6w odpad6w
komunalnych :

papier i tektura w tym r6wniei: odpady opakowaniowe z papieru i tektury -;
tworzywa sztuczne, w tym r6wniez odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych ;
szkto w tym r6wniez opakowan ze szkta z wytqczeniem szkta okiennego;
metale w tym r6wniez opakowan z metali;
opakowania wielomateriatowe;
bioodpady;
zmieszane odpady komunalne;
meble i inne odpad6w wielkogabarytowych- to wszelkiego rodzaju odpady, kt6re
ze wzgl~du na dui:e rozmiary i/lub wag~ nie mieszczq si~ w pojemnikach
stui:qcych do gromadzenia odpad6w komunalnych , tj. stoty, szafy, krzesta , sofy,
dywany, w6zki dzieci~ce, materace, itp.;
przeterminowane leki - gromadzi si~ oddzielnie w specjalistycznych pojemnikach
ustawionych przez Gmin~ w wyznaczonych aptekach na terenie miasta Stalowa
Wola (wykaz aptek wyposai:onych w pojemniki znajduje si~ na stronie
internetowej www.odpady.stalowawola.pl);
odpady

niekwalifikujqce

si~

do

odpad6w

medycznych

powstatych

w

gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produkt6w leczniczych w
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi , w
szczeg61nosci igiet i strzykawek - nalezy gromadzic w opakowaniu zbiorczym
chroniqcym przed zaktuciem os6b postronnych;
chemikalia (w tym srodk6w ochrony roslin , opakowan po srodkach ochrony
roslin , rozpuszczalnik6w, klej6w, farb , lakier6w, olej6w odpadowych, opakowan
po farbach i lakierach , kwas6w i alkali6w, srodk6w chemicznych typu domowego,
lamp fluoroscencyjnych, termometr6w i innych odpad6w zawierajqcych rt~c);
zuzyte baterie i akumulatory;
zuzyty sprz~t elektryczny

elektroniczny (w tym swietl6wki

energooszcz~dne):
odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowiqce odpady komunalne;
zuzyte opony;
odziei: i tekstylia w tym odpady opakowaniowe z tekstyli6w,
popi6t z palenisk domowych ;
odpady niebezpieczne;

zar6wki

Bezposrednio z terenu nieruchomosci na kt6rych zamieszkujq mieszkaricy oraz
nieruchomosci na kt6rych nie zamieszkujq mieszkaricy, a powstajq odpady komunalne
obierane Sq zmieszane odpady komunalne, odpady zbierane selektywnie (papier,
metale i tworzywa sztuczne, szkto, odpady opakowaniowe wielomateriatowe) ,
bioodpady, popi6t (nieruchomosci zamieszkate). W przypadku nieruchomosci na
kt6rych zamieszkujq mieszkaricy system gospodarki odpadami komunalnymi zaktada
takze zbi6rk~ wybranych frakcji odpad6w, tj. odpad6w wielkogabarytowych , zuzytego
sprz~tu elektrycznego i elektronicznego oraz odpad6w problemowych w systemie
akcyjnym. Polega on na odbiorze odpad6w bezposrednio od mieszkarica i odbywa si~
zgodnie z harmonogramem. W 2020 roku zuzyte opony, meble i inne odpady
wielkogabarytowe odbierane byty 4 razy w miesiqcu , natomiast pozostate odpady
problemowe (tj. chemikalia , zuzyte baterie i akumulatory, zuzyty sprz~t elektryczny i
elektroniczny) zbierane byty akcyjnie 2 razy w roku. W zabudowie jednorodzinnej
odpady wystawiane Sq przed posesj~. natomiast w zabudowie wielorodzinnej
mieszkaricy dostarczajq odpady do wczesniej ustalonej lokalizacji - najcz~sciej pod
altany smietnikowe do kt6rych nalei:q. System przewiduje mozliwosc dostarczania
m.in.

odpad6w

budowlanych ,

niebezpiecznych ,

odpad6w

problemowych,

przeterminowanych lek6w, odpad6w zielonych do dw6ch dziatajqcych na terenie
Gminy PSZOK-6w.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.c.p.g . oraz modelem gospodarowania odpadami
komunalnymi obowiqzujqcym w gminie Stalowa Wola , wyposazen ie nieruchomosci w
pojemniki stui:qce do zbierania odpad6w komunalnych przej~ta Gmina jako cz~sc
ustugi w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wtascicieli nieruchomosci w
zamian za uiszczonq przez wtasciciela optat~ za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Artykut 3 ust. 2 pkt 6 Ustawy o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach ,
naktada na gminy obowiqzek tworzenia punkt6w selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych tzw. PSZOK-6w, czyli miejsc, w kt6rych mieszkaricy w ramach optaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi mogq zostawic wytwarzane przez siebie,
selektywnie zebrane odpady komunalne takie jak:
papier i tektura , w tym r6wniei: odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

tworzywa sztuczne, w tym r6wniez odpady opakowaniowe wielomateriatowe,
opakowania z tworzyw sztucznych;
szkto w tym r6wniez odpady opakowaniowe ze szkta;
metale w tym r6wniez odpady opakowaniowe z metali;
bioodpady
meble i inne odpady wielkogabarytowe;
przeterminowane leki
odpady

niekwalifikujqce

si~

do

odpad6w

medycznych

powstafych

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produkt6w leczniczych
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi ,
w szczeg61nosci igiet i strzykawek;
odpady niebezpieczne;
chemikalia (w tym srodki ochrony roslin , opakowan po srodkach ochrony roslin ,
rozpuszczalnik6w, kleje , farby, oleje odpadowe, opakowania po farbach i
lakierach,

kwasy

i

alkalia, srodki

chemiczne

typu

domowego, lampy

fluoroscencyjne , termometry i inne odpady zawierajqce rt~c) ;
zuzyte baterii i akumulator6w
zuzyty sprz~tu elektrycznego

elektronicznego (w tym swiet16wki

zarowki

energooszcz~d ne);
odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowiqce odpady komunalne;
zuzyte opony;
odziez i tekstylia w tym odpady opakowaniowe z tekstyli6w;
popi6t z palenisk domowych ;
W 2020 roku na terenie gminy Stalowa Wola funkcjonowafy dwa Punkty
Selektywnego Zbierania Odpad6w Komunalnych kt6re zlokalizowane Sq przy ul. 1-go
Sierpnia 18 A (tzw. RUPIECIARNIA) oraz COP 38. Pierwszy PSZOK w Stalowej Woli
byJ jednym z pierwszych tego rodzaju obiekt6w powstatych w Polsce. W 2016 roku
uruchomiono drugi PSZOK na ul. COP 38, obserwuje si~ cz~ste wizyty mieszkanc6w
Gminy w tym punkcie, co spowodowane jest m.in. bardzo dobrym uktadem
komunikacyjnym w tej lokalizacji.
Masy

odpad6w

zbieranych

w

stalowowolskich

PSZOK-ach

potwierdzajq potrzeb~ funkcjonowania tego typu obiekt6w. Gwarantujq one zar6wno

•

ograniczanie masy odpad6w komunalnych trafiajqcych do osiedlowych pergoli
smietnikowych, jak i w istotny spos6b przyczyniajq si~ do ograniczania liczby ,,dzikich"
wysypisk. Bardzo dobrze funkcjonujqce PSZOK-i w Stalowej Woli , umozliwiajq
mieszkancom pozbywanie si~ w dogodnym dla siebie terminie odpad6w, szczeg61nie
tych najbardziej problemowych (np. gruz, wielkie gabaryty, odpady niebezpieczne) bez
potrzeby ich gromadzenia i czekania na wyznaczony w harmonogramie dzien mobilnej
zbi6rki tych odpad6w.
Ponizsze wykresy przedstawiajq dane dotyczqce mas odpad6w zbieranych w PSZOKach w roku 2020.

t.J\CZNA MASA ZEBRANYCH ODPADOW KOMUNALNYCH
W PSZOK ORAZ W RUPIECIARNI W ROKU 2020

.,

RUPIECIARNIA

PSZOK

a komunane

rozborkowe

•

RODZAJE ODPADOW NAJCZ~SCIEJ ODDAWANYCH DO
RUPIECIARNI ORAZ PSZOK W ROKU 2020
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6. Dzialania edukacyjno-informacyjne
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 8 gminy majq obowiqzek prowadzenia dziatan
informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidtowego gospodarowania odpadami
komunalnymi w szczeg61nosci w

zakresie

selektywnego zbierania

odpad6w

komunalnych . Pandemia COVID 19, spowodowata koniecznosc wprowadzenia wielu
ograniczen niemal we wszystkich obszarach i:ycia spotecznego i gospodarczego w
tym

taki:e

w

organizowania

dziedzinie
imprez,

edukacji.

spotykania

Pozamykane
si~

w

szko~. przedszkola, zakaz

wi~kszym

gronie

uniemoi:liwiaty

przeprowadzanie akcji informacyjno- edukacyjnych w takiej formie jak byto to robione
do tej pory. W roku 2020 odbyty si~ nast~pujqce dziatania:
wsp6torganizacja z Powiatowq Stacjq Sanitarno-Epidemiologicznq konkursu pn.
"Oddycham swiezosciq zyj~ radosciq" promowanie selektywnej zbi6rki odpad6w
komunalnych oraz szkodliwosci ich spalania.
dost~pna jest r6wniei: strona internetowa www.odpady.stalowwola.pl, gdzie na
biei:qco

umieszczane Sq

informacje dotyczqce funkcjonowania

systemu

gospodarowania odpadami oraz innych dziatan edukacyjno-informacyjnych na
terenie gminy Stalowa Wola.

•

mieszkancy miasta Stalowa Wola, kt6rzy na nowo sktadajq deklaracj~ o
wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sq informowani
przez pracownik6w referatu, jak r6wniei: otrzymujq broszurk~ informacyjnq
odnosnie sposobu segregowania odpad6w komunalnych.

7. Mozliwosci przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych)
odpad6w komunalnych, bioodpad6w stanowic\cych odpady
komunalne oraz przeznaczonych do skladowania pozostalosci z
sortowania odpad6w komunalnych i pozostalosci z procesu
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych
(zmieszanych) odpad6w komunalnych
Gospodarka odpadami w wojew6dztwie podkarpackim opiera si~ na wskazanych w
Planie Gospodarki Odpadami dla Wojew6dztwa Podkarpackiego 2022 regionach
gospodarki odpadami. Zgodnie z definicjq zawartq w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (Oz. U. z 2020r. poz. 797 z p6zn. zm.) jako przetwarzanie rozumie si~
procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzajqce odzysk
lub unieszkodliwianie. Moi:liwosci przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych
zwiqzane sq z ich zagospodarowaniem w poszczeg61nych instalacjach do odzysku lub
unieszkodliwiania.
Na podstawie obowiqzujqcego w Polsce prawa podmiot odbierajqcy odpady
komunalne na podstawie umowy z wtascicielem nieruchomosci, jest obowiqzany do
przekazywania odebranych od wtascicieli nieruchomosci: selektywnie zebranych
odpad6w komunalnych bezposrednio lub za posrednictwem innego zbierajqcego
odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpad6w, zgodnie z hierarchiq
sposob6w post~powania z odpadami, o kt6rej mowa wart. 17 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach; niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych
bezposrednio do instalacji komunalnej .
W 2020 r. wszystkie odebrane z terenu Gminy Stalowa Wala odpady komunalne
zmieszane i selektywne, w tym odpady ulegajqce biodegradacji, zgodnie ze
wskazaniem

wytycznych

Podkarpackiego,

trafity

Planu

Gospodarki

bezposrednio

Odpadami

do Zakfadu

dla

Wojew6dztwa

Mechaniczno-Biologicznego

Przetwarzania Odpad6w Komunalnych w Stalowej Woli jako lnstalacji Komunalnej
oraz innych lnstalacji b~dqcych wfasnosciq MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli.

8. Potrzeby inwestycyjne zwic\Zane z gospodarowaniem odpadami
komunalnymi.
ZMBPOK w Stalowej Woli to jeden z najwi~kszych i najnowoczesniejszych tego
typu zaktad6w w kraju. lnwestycja pozwala zagospodarowac rocznie blisko 60 tys. ton
odpad6w komunalnych i moi:e wyprodukowac z nich 3 min kWh energii elektrycznej
i cieplnej. Zaktad spetnia wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczqce odzysku
i recyklingu odpad6w. Wpisuje si~ tym samym w map~ zintegrowanej sieci podobnych
instalacji na szczeblu krajowym oraz wojew6dzkim. Jednak z uwagi na zwi~kszajqce
si~ z roku na rok wymagane poziomy recyklingu , przygotowania do ponownego ui:ycia
i odzysku innymi metodami niekt6rych frakcji odpad6w komunalnych powodujq, ii:
dui:y nacisk ktadziony jest na selektywnq zbi6rk~ odpad6w surowcowych. Jakosc
segregowanych odpad6w w Gminie Stalowa Wala od zawsze byta na dose wysokim
poziomie jednak odpady te w dalszym ciqgu wymagajq doczyszczenia. Rozwiqzaniem
tego problemu jest inwestycja doposai:enia ZMBPOK w automatyczne urzqdzenia
sortujqce, kt6rych zadaniem b~dzie zwi~kszenie odzysku materiatowego (surowc6w
wt6rnych) w sortowni.
lnnq planowanq inwestycjq jest zakup ptyty do dojrzewania kompostu/stabilizatu
na Miejskim Sktadowisku odpad6w innych nii: niebezpieczne i oboj~tne w Stalowej
Woli. Na ptycie dojrzewania kompostu/stabilizatu prowadzone b~dq procesy R12 i R3
jak r6wniei: prowadzone b~dzie dojrzewanie kompostu z selektywnie zebranych
bioodpad6w oraz jego przygotowywanie w celu uzyskania petnowartosciowego
polepszacza glebowego. Niezalei:nie prowadzony b~dzie r6wniei: proces dojrzewania
stabilizatu (wytworzonego na ZMBPOK i spetniajqcego co najmniej dwa z trzech
parametr6w dopuszczenia ww. odpadu do sktadowania), w celu osiqgni~cia
wszystkich trzech parametr6w. Nast~pnie zostanie on poddany przesiewaniu na sicie
o oczkach 20 mm, uzyskujqc frakcj~ < 20 mmm tj. kompost nieodpowiadajqcy
wymaganiom (19 05 03), kt6ry moi:na wykorzystac do odzysku w czasie rekultywacji
sktadowiska (warstwa biologiczna wtasciwa).
Kluczowym elementem naszej gospodarki komunalnej , kt6ry b~dzie uzupetniat
jui: modelowq gospodark~ odpadami i gospodark~ komunalnq r6wniei: tq zwiqzanq z
niskq emisjq na terenie miasta Stalowej Woli tak, aby wykorzystujqc frakcj~
energetycznq z odpad6w wytwarzac na jej bazie energi~ elektrycznq i cieplnq,

zar6wno do ogrzewania miasta jak r6wniei: cieptej wody systemowej dla mieszkanc6w
Stalowej Woli jest plan budowy spalarni odpad6w. Jest to instalacja odzysku energii z
frakcji energetycznej odpad6w preRDF i RDF w Stalowej Woli. Wartosc tego zadania
oszacowano na kwot~ 300 milion6w ztotych . To m6wiqc najkr6cej spalarnia. W
lnstalacjach Termicznego Przeksztakania utylizuje si~ odpady, kt6re nie nadajq si~
zupetnie do odzysku i ponownego wykorzystania , takie jak tworzywa sztuczne (folie
jednorazowe), czy ptyty drewnopodobne. Zostajq one w temperaturze minimum 850
stopni zniszczone z zachowaniem najsurowszych obecnie norm emisji, kt6re
monitorowane sq catodobowo on-line r6wniei: przed instytucje Ochrony Srodowiska.
Kolejnq planowanq inwestycjq jest rozbudowa sktadowiska odpad6w o kolejnq
nieck~. Stalowowolskie wysypisko usytuowane przy drodze wojew6dzkiej w kierunku
na Tarnobrzeg posiada trzy niecki. Dwie z nich sq juz nieczynne i zrekultywowane,
trzecia niecka powoli si~ zapetnia odpadami. Stqd koniecznosc powi~kszenia
sktadowiska o kolejne miejsce, gdzie mogtyby trafiac resztki odpad6w zmieszanych,
kt6re nie nadajq si~ do ponownego wykorzystania np resztki gruzu , popio!y, czy
kamienie.

9. Koszty poniesione w zwiijzku z odbieraniem, odzyskiem,
recyklingiem i unieszkodliwianiem odpad6w komunalnych w
podziale na wplywy, wydatki i nadwyzki z oplat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Koszty tqcznie:

12 477 506,14 zt

wtym:
a) odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych b) usuwanie dzikich wysypisk c) koszty administracyjne -

11 726 263,01 zt
153 916,50 zt
597 961 ,67 zt

Struktura ptatnosci wg stanu na dzien 31.12.2020
Dochody z tytutu optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:12 350 226,25 zt
Zgodnie z zapisami art. 6r u.c.p.g. optata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi doch6d gminy. Ustawa w jasny spos6b wskazuje , i:e z
pobranych optat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, kt6re obejmujq koszty:

odbierania,

transportu,

zbierania ,

odzysku

unieszkodliwiania

odpad6w

komunalnych ,
tworzenia i utrzymania punkt6w selektywnego zbierania odpad6w komunalnych ,
obstugi administracyjnej tego systemu,
edukacji ekologicznej w zakresie prawidtowego post~powania z odpadami
komunalnymi.
Z pobranych optat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina maze pokrywac
tez:
koszty wyposazenia nieruchomosci w pojemniki lub worki do zbierania odpad6w
komunalnych ,
koszty utrzymywania tych pojemnik6w w

odpowiednim

stanie

sanitarnym,

porzqdkowym i technicznym ,
koszty utworzenia i utrzymania punkt6w napraw i ponownego uzycia produkt6w
lub cz~sci produkt6w nieb~dqcych odpadami,
koszty usuni~cia odpad6w komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich
sktadowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach.

10. Liczba mieszkanc6w Gminy Sta Iowa Wola obj~tych systemem
gospodarki odpadami w 2020 roku
1.

Liczba mieszkanc6w w Gminie Stalowa Wala w roku 2020 wedtug ewidencji
ludnosci wynosita 57 752

2.

Systemem obj~to - 45 688 mieszkanc6w Stalowej Woli - po nowelizacji ustawy
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach , mieszkancy miasta Stalowa Wola
zobligowani Sq, do selektywnego zbierania odpad6w komunalnych .

Liczba os6b zameldowanych i wynikajc}cych ze
ztoionych deklaracji na przefomie lat 2014-2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Por6wnujqc zameldowanq liczb~ mieszkanc6w Gminy wraz z ilosciq mieszkanc6w
wskazanq w deklaracjach o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi szacuje si~ i:e r6i:nica wynosi okoto 12 tysi~cy. Nalei:y jednak zaznaczyc
i:e liczba ta jest trudna do ustalenia chociai:by ze wskazanych ponii:ej powod6w:
-

wedtug sktadanych przez wtascicieli nieruchomosci oswiadczen cz~sc os6b
zameldowanych na terenie Gminy Stalowa Wola przebywa nadal poza terenem
miasta (pobyty zwiqzane z pracq poza granicami kraju, naukq, leczeniem itp.).

-

przeprowadzone dziatania, weryfikacje i kontrole potwierdzity r6wniei: w
minionym roku taki stan.

-

Czynnosci sprawdzajqce potqczone z kontrolami terenowymi zmierzajq w
kierunku weryfikacji prawdziwosci danych zawartych w deklaracji ztoi:onych
przez mieszkanc6w oraz zarzqdc6w nieruchomosci.

•

Podj~te dziatania kontrolne majq na celu sprawdzenie prawidtowosci gromadzenia
odpad6w u zr6dta.
Ponizszy wykres prezentuje liczb~ mieszkanc6w w podziale na osoby zbierajqce
odpady w spos6b selektywny i nieselektywny na przetomie lat 2014-2019. Jak mozna
zaobserwowac na przetomie wskazanych lat utrzymywata si~ tendencja spadkowa
ilosci gospodarstw domowych gromadzqcych odpady w spos6b nieselektywny.
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystosci i porzc:1dku w gminach wprowadzita
obowic:1zek zbierania odpad6w komunalnych wytc:1cznie w spos6b selektywny - art. 5
poz. 1 pkt 3 u.c.p.g. Od stycznia 2020 roku mieszkancy Stalowej Woli zobligowani sc:1
do zbierania odpad6w w spos6b selektywny. Zgodnie z Uchwatc:1 nr XVlll2012019
Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 22 listopada 2019 r. ustalono stawk~ optaty
podwyzszonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi z teren6w zamieszkatych
w wysokosci 26 zt miesi~cznie od 1 osoby zamieszkujqcej danc:1 nieruchomosc, w
przypadku nie wypetniania przez wtascicieli nieruchomosci obowiqzku zbierania
odpad6w w spos6b selektywny.

Liczba mieszkanc6w w podziale na osoby zbierajctce
odpady w spos6b selektywny i nieselektywny na
przetomie lat 2014-2019

2014

2015

2016
selektywnie

2017

2018

2019

nieselektywnie

•

11. llosc niesegregowanych odpad6w komunalnych i bioodpad6w
stanowi~cych odpady komunalnych odebranych z terenu gminy
oraz przeznaczonych do sktadowania pozostatosci z sortowania
odpad6w komunalnych i pozostatosci z procesu mechaniczno biologicznego
przetwarzania
niesegregowanych
odpad6w
komunalnych
llosc niesegregowanych (zmieszanych) odpad6w komunalnych o kodzie 20
03 01 odebranych z terenu Gminy w roku sprawozdawczym 2020 - 13106, 1200 Mg.
llosc bioodpad6w stanowiqcych odpady komunalne odebranych z terenu
Gminy w roku sprawozdawczym 2020 - 2034,0400 Mg. W sktad frakcji ulegajqcej
biodegradacji wchodzq odpady o kodach:
•

150101-527,1200Mg

•

20 01 99 - 855,1600 Mg

•

20 02 01 - 651,7600 Mg

lnformacja o masie odpad6w, powstatych po sortowaniu zmieszanych
(niesegregowanych) odpad6w komunalnych, przekazanych do sktadowania w
roku sprawozdawczym 2020.
•

masa odpad6w frakcji o wielkosci co najmniej od Odo 80 mm zawierajqca
odpady o kodach: 19 12 12 oraz 19 05 99 -4307,5369 Mg

•

masa odpad6w frakcji o wielkosci powyzej 80 mm zawierajqca odpady
o kodach: 19 12 12 oraz 19 05 99 - 2027,3534 Mg

•

tqczna masa odpad6w catego strumienia odpad6w - 6334,8903 Mg.

lnformacja o osiqgni~tych poziomach recyklingu , przygotowania do ponownego uzycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpad6w komunalnych
ulegajqcych biodegradacji przekazywanych do sktadowania.

lnformacja o masie odpad6w przygotowanych do ponownego u:zycia i
poddanych recyklingowi z odpad6w odebranych i zebranych z terenu gminy:

Kod i rodzaj odpadu

15 01 01
Opakowania z papieru i
tekturv
19 12 04
Tworzywa sztuczne i
Quma
15 01 02
Opakowania z tworzyw
sztucznych
20 01 40
Meta le
19 12 02
Metale i:elazne
15 01 07
Opakowania ze szkta
20 01 02
Szkto
15 01 04
Opakowania z metali

Masa odebranych
odpad6w w tonach [Mg]

Masa odpad6w
przygotowanych do
ponownego ui:ycia i
poddanych recyklingowi
w tonach [Mg]

731 ,7600

1116,0629

0,0000

66,0000

1091 , 1700

418,0566

427,2750

427,2750

0 ,0000

1,3300

824,0400

1018,9511

56, 1300

48,9600

144,5990

422,9607

lnformacia o osiagnietym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego
ui:ycia:
tqczna masa odpad6w w tonach [Mg] - 3274,9740
tqczna masa odpad6w komunalnych przygotowanych do ponownego ui:ycia
poddanych recyklingowi w tonach [Mg] - 3519,5963
tqczna masa odebranych odpad6w komunalnych od wtascicieli nieruchomosci w
ton ach [Mg] - 19394,1590
tqczna masa zebranych odpad6w komunalnych od wtascicieli nieruchomosci (Pszoki) - w tonach [Mg] - 3264,581 O
tqczna masa zebranych odpad6w komunalnych od wtascicieli nieruchomosci - (skupy)
- w tonach [Mg] - 15607,3145
Osiqgni~ty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego ui:ycia odpad6w
komunalnych w roku sprawozdawczym 2020 - 87,45 %.

lnformacja o masie odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych bedacych
odpadami komunalnymi przygotowanymi do ponownego uzycia, poddanych
recyklingowi i innym procesom odzysku z odpad6w odebranych i zebranych z
terenu gminy.

Kod i rodzaj odpadu

Masa odebranych
odpad6w w tonach [Mg]

Masa odpad6w
przygotowanych do
ponownego uzycia,
poddanych recyklingowi
i innym procesom
odzvsku w tonach rMal

360,8200

360,8200

591 ,9200

591 ,9200

9,7200

9,7200

1531 ,8400

1531 ,8400

17 01 01
Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbi6rek i
remont6w
17 01 03
Odpady innych
materiat6w ceramicznych
i element6w wyposazenia
17 01 02
Gruz ceqlanv
17 01 07
Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego ,
odpadowych materiat6w
ceramicznych i
element6w wyposazenia
inne niz wymienione
w 17 01 06

tqczna masa odpad6w w tonach [Mg]
tqczna masa odpad6w przekazanych do przygotowania do ponownego
uzycia i recyklingu w tonach [Mg]

2494,3000

2494,3000

lnformacja o osiagnietym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego
uzycia i odzysku innymi metodami, odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych
innych niz niebezpieczne.
tqczna masa innych niz niebezpieczne odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych
przygotowanych do ponownego uzycia, poddanych recyklingowi i innym procesom
odzysku - Mrbr w tonach [Mg] - 2494,3000

Osiqgni~ty poziom recyklingu , przygotowania do ponownego uzycia i odzysku innymi
metodami innych niz niebezpieczne odpad6w budowlanych i rozbi6rkowych - 100 %

lnformacia o osiagnietym poziomie ograniczenia masy odpad6w komunalnych
ulegajacych biodegradacji przekazywanych do skladowania
Masa zmieszanych odpad6w komunalnych odebranych przez gmin~ w roku
sprawozdawczym w tonach [Mg]- 13106,1200.
Masa odpad6w ulegajqcych biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych
ze strumienia odpad6w komunalnych z obszaru gminy I zwiqzku mi~dzygminnego,
przekazanych do sktadowania - MOU BR w tonach [Mg] - 377,1922.
Osiqgni~ty

poziom

ograniczenia

masy

odpad6w

komunalnych

ulegajqcych

biodegradacji przekazywanych do sktadowania - 10,65 %.

Podsumowanie i wnioski
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Stalowa Wola za 2020 rok zostata opracowana w celu weryfikacji mozliwosci
technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi. Analiza ta ma r6wniez dostarczyc informacji o liczbie mieszkaric6w,
liczbie wtascicieli

nieruchomosci obj~tych

nowym systemem gospodarowania

odpadami komunalnymi, ale przede wszystkim dostarczyc niezb~dnych informacji dla
stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Obecnie funkcjonujqcy system gospodarowania odpadami zapewnia
kompleksowq obstug~ mieszkaric6w oraz wtascicieli nieruchomosci niezamieszkatych
na terenie Gminy Stalowa Wola. System nalezy do najbardziej rozbudowanych i
kompleksowych w Polsce o wysokiej jakosci swiadczonych ustug. Podj~te dziatania
kontrolne , a nast~pnie porzqdkowe pozwolity ograniczyc ilosc miejsc, gdzie
podrzucane sq odpady, tzw. dzikich wysypisk. Konieczne jest dalsze kontynuowanie
tych czynnosci. Gmina Stalowa Wola prowadzi bardzo rozbudowane akcje edukacyjne
kierowane przede wszystkim do dzieci i mtodziezy.
Priorytetowym zadaniem dla Gminy Stalowa Wola na przyszte lata jest dbatosc
o ograniczenie koszt6w zwiqzanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi w Gminie Stalowa Wola bez pogorszenia jakosci ustug

zwiqzanych z odbiorem odpad6w swiadczonych przez podmiot wy~oniony w przetargu .
R6wnie wai:ne jest taki:e dalsze uswiadamianie mieszkanc6w gminy w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi , w celu ograniczenia ilosci wytwarzanych
odpad6w komunalnych, racjonalnej segregacji odpad6w komunalnych czy tei:
ograniczanie ilosci tzw. dzikich wysypisk na terenie Gminy tak aby osiqgnqc okreslony
przez Uni~ Europejskq poziom odzysku i recyklingu odpad6w.

Opracowat: Referat Gospodarki Opadami
Stalowej Woli
ZatwierdzH:

\

Ochrony Srodowiska Urz~du Miasta

