ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI
GMINY WIĄZOWNICA ZA 2021 ROK

Urząd Gminy Wiązownica

1.

Cel przygotowania analizy
Niniejszy dokument został przygotowany w celu analizy rocznej stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

terenie Gminy Wiązownica mającej na celu weryfikację możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Wiązownica
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

2.

Podstawa Prawna sporządzonej analizy
Zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst

jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) gminy zobowiązane zostały do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na swoim terenie, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi. Opracowana analiza będzie stanowić podstawę do oceny potrzeb w zakresie
zmian gospodarki odpadami na terenie Gminy, a także ich planowanie w kontekście następnego roku.

3.

Zagadnienia ogólne
Analiza powinna wskazać informację będące podstawą do stworzenia efektywnego systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wiązownica. Cel w/w analizy po części pokrywa się z rocznym sprawozdaniem
z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, które sporządza się na podstawie art. 9q ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez Wójta Gminy Wiązownica i przedkłada Marszałkowi Województwa
Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
Dane zawarte w niniejszym dokumencie stanowią opracowanie własne na podstawie pozyskanych danych przez
wydział Gospodarki komunalnej informacji od mieszkańców np. ze składanych deklaracji i oświadczeń.

Do najważniejszych regulacji prawnych jakie dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi należą:
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r. ze zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2021
r., poz. 888 ze zm.),
• Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2022 r. poz 699 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów
opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2306),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (tekst jednolity Dz.U. 2017, poz. 2412),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 2028),

• Uchwała nr XXII/179/2020 Rady Gminy Wiązownica z dnia 14 październik 2020 r. w sprawie terminu, częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

• Uchwała nr XXV/195/2020 Rady Gminy Wiązownica

z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonych na
terenie Gminy Wiązownica,

• Uchwała nr XXVIII/217/2020 Rady Gminy Wiązownica z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy
Wiązownica
• Uchwała nr XXIII/180/2020 Rady Gminy Wiązownica z dnia 14 październik 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy
Wiązownica i zagospodarowania tych odpadów,
• Uchwała nr XXIII/175/2020 Rady Gminy Wiązownica z dnia 14 październik 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Wiązownica,

• Uchwała nr XXXI/551/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022.
Obecna ustawa o gospodarowaniu odpadami komunalnymi nakłada na każdego właściciela nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy obowiązek ponoszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Głównymi czynnikami wpływającymi na zmianę funkcjonowania nowego systemu gospodarowania jest:
• prowadzenie na terenach nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji a kierowanych na składowiska,
• całkowite wyeliminowanie dzikich i nielegalnych wysypisk.
Do
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w gminach należy:
• przyjęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz ich
zagospodarowanie w zamian za uiszczanie miesięcznej opłaty na rzecz gminy,
• osiągnięciu przez gminy do roku 2025 określonych w art. 36 i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 888.) odpowiednich poziomów:

1) 20% wagowo - za rok 2021;
2) 25% wagowo - za rok 2022;
3) 35% wagowo - za rok 2023;
4 )45% wagowo - za rok 2024;
5) 55% wagowo - za rok 2025;

4.

Informacje dotyczące firmy odbierające odpady z terenu Gminy Wiązownica

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. odbiorem jak i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie
Gminy Wiązownica zajmowało się na podstawie umowy zawartej o świadczenie usług przez firmę wyłonioną w drodze
przetargu nieograniczonego. Usługę tę świadczyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu
Sp. z o.o., ul. Przemyska 15, 37-500 Jarosław.
W ramach umowy firma zajmowała się odbiorem i zagospodarowaniem z nieruchomości zamieszkanych
(zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna ) oraz z terenu domków letniskowych lub innych nieruchomości

wykorzystywanych

na

cele rekreacyjno-wypoczynkowe

odpadów komunalnych

zmieszanych,
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w pojemnikach jak i odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie w workach służących do segregacji odpadów takich
jak: szkło, papier, makulatura, odpady biodegradowalne oraz opróżnianie PSZOK.
Przedsiębiorstwo w ramach realizacji zamówienia wyposażało nieruchomości w pojemniki (worki) służące do segregacji
selektywnej na zasadzie wymiany.

5.

Analiza liczby mieszkańców.

Liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2021 r. – 11 809 osób, w tym:


System objął – 8 985 osób,



Zebrano deklaracji - 2179 szt.

Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), brana jest pod uwagę ilość osób zameldowanych na
terenie gminy Wiązownica oraz liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy. Różnica w wysokości 2824 wynika z faktu, iż część osób zameldowanych na terenie gminy
Wiązownica zamieszkuje na terenie innej gminy. Pozostała liczba mieszkańców nie objęta systemem to mieszkańcy Gminy
Wiązownica, którzy są zameldowani ale nie zamieszkujący terenu naszej gminy z różnych względów osobistych tj. studia,
praca za granica, praca w delegacji, inne miejsca zamieszkania lub pobytu.

6.

Analiza opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. kształtują się na
następującym poziomie:
Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
o

Od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r. 2 322 441,42 - zł

Naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

7.

o

Od 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r - 2 179 916,00 zł

o

Zaległość na dzień 31.12.2020 r. – 152 170,99 zł

Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.

Koszty łącznie – 2 645 519,36 zł; w tym
o

obsługa systemu gospodarowania odpadami – 146 627,15 zł

o

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 2 498 892,21 zł

8.

Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, w imieniu których gmina powinna podjąć
działania.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. 888)., analizie poddawana jest również liczba właścicieli nieruchomości, którzy
nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888), zgodnie z którą to gmina powinna podjąć działania, o których mowa
w art. 6 ust. 6-12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 888). W 2021 r. zostało podjętych 80 działań mających na celu ustalenie ilości osób, które to nie złożyły
deklaracji na wywóz odpadów komunalnych. Wynikiem prowadzonych postępowań były wydane decyzje wymiarowe oraz
składane przez właścicieli nieruchomości korekty deklaracji, w których ujęte zostały właściwe dane odnośnie liczby
mieszkańców zamieszkujących nieruchomości.

9.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W 2021 r. nie były wykonywane ze względu na stan epidemiologiczny wywołany wirusem SARS COV-2.

10. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Wiązownica od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r.
W związku z wprowadzeniem nowego systemu do gromadzenia informacji o ilości odebranych odpadów od
mieszkańców jak i sposobie ich gromadzenia i przetwarzania na chwilę obecną nie jest możliwe podanie ilości
odpadów jakie zostały odebrane od mieszkańców.

Dział I Tabela A. Informacje o gminie składającej sprawozdanie
Nazwa gminy
GMINA WIEJSKA
Rodzaj Gminy
GW
Liczba mieszkańców gminy w 1995 r. zgodnie z danymi GUS
Liczba mieszkańców miasta
Liczba mieszkańców wsi
0
10680
Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym, zgodnie z danymi pochodzącymi z rejestru mieszkańców gminy
Liczba mieszkańców miasta
Liczba mieszkańców wsi
0
11809
Liczba mieszkańców gminy w roku sprawozdawczym na podstawie danych pochodzących ze złożonych przez właścicieli
nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stanu na dzień 31
grudnia roku objętego sprawozdaniem
Liczba mieszkańców miasta
Liczba mieszkańców wsi
0
8985

Dział II Tabela A. Informacja o odebranych odpadach komunalnych
Informacje o odpadach komunalnych
Lp.

Kod i rodzaj odpadu

1
2
3
4

15 01 06 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 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 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

5
6
7
8
9

Masa odebranych odpadów
komunalnych w tonach [Mg]
320,6800
229,3200
32,0000
49,0200
8,4800
4,4600
131,4400
1504,5600
115,1400

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych w tonach [Mg]
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych i
rozbiórkowych*

2395,1000
2395,1000

Dział III Tabela A.3 Informacja o odpadach komunalnych nieulegających biodegradacji
Lp.

1

Kod i rodzaj odpadu

15 01 06 Zmieszane
odpady opakowaniowe

Masa odebranych odpadów
komunalnych przekazanych
do zagospodarowania w
tonach [Mg]

320,6800

2

15 01 07 Opakowania ze
szkła

229,3200

3

16 01 03 Zużyte opony

32,0000

4

5

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

8,4800

4,4600

Sposób zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych

Nazwa instalacji, do której
zostały przekazane odpady
komunalne

R12 – Wymiana odpadów
w celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11(****)
R5 – Recykling lub odzysk
materiałów
nieorganicznych (****)
R3 – Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy
przekształcania) (**)
R12 – Wymiana odpadów
w celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11(****)

Sortownia odpadów
komunalnych
zmieszanych,
kompostownia frakcji
podsitowej
Zakład Uzdatniania
Stłuczki Szklanej w
Pełkiniach

R12 – Wymiana odpadów
w celu poddania ich
któremukolwiek z

Instalacja technologiczna:
linia do produkcji
granulatu gumowego

Zakład Przetwarzania
Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i
Elektronicznego
Zakład Przetwarzania
Zużytego Sprzętu
Elektrycznego i
Elektronicznego

6

wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35
20 03 01
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

1504,5600

20 03 07 Odpady
wielkogabarytowe
7

115,1400

procesów wymienionych
w pozycji R1-R11(****)
R12 – Wymiana odpadów
w celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11(****)
R12 – Wymiana odpadów
w celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11(****)

Sortownia odpadów
komunalnych
zmieszanych,
kompostownia frakcji
podsitowej
Sortownia odpadów
komunalnych
zmieszanych,
kompostownia frakcji
podsitowej

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania, które
zostały przekazane osobom fizycznym w tonach [Mg]
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania,
odzyskanych poza instalacjami lub urządzeniami w tonach [Mg]
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania, które
zostały przekazane do instalacji w tonach [Mg]
Łączna masa wszystkich odebranych odpadów komunalnych przekazanych do
zagospodarowania w tonach [Mg]

0,0000
0,0000
2214,6400
2214,6400

Dział III Tabela B.3 Informacja o odpadach komunalnych ulegających biodegradacji
Lp.

Kod i rodzaj odpadu

Masa odebranych odpadów
komunalnych przekazanych
do zagospodarowania w
tonach [Mg]

1

20 01 01 Papier i tektura

4,8200

2

20 01 01 Papier i tektura

44,2000

3

20 02 01 Odpady
ulegające biodegradacji

131,4400

Sposób zagospodarowania
odebranych odpadów
komunalnych
R12 – Wymiana odpadów
w celu poddania ich
któremukolwiek z
procesów wymienionych
w pozycji R1-R11(****)
R3 - Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie sa stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy
przeksztalcania)(**)
R3 – Recykling lub odzysk
substancji organicznych,
które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w
tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy
przekształcania) (**)

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania, które
zostały przekazane osobom fizycznym w tonach [Mg]
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania,
odzyskanych poza instalacjami lub urządzeniami w tonach [Mg]

Nazwa instalacji, do której
zostały przekazane odpady
komunalne

Sortownia odpadów z
selektywnej zbiórki
odpadów

Instalacja do produkcji
dachowych płyt falistych

Instalacja do
przetwarzania selektywnie
zebranych odpadów
zielonych i innych
bioodpadów Instalacja do
biologicznego
przetwarzania odpadów
zielonych

0,0000
0,0000

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania, które
zostały przekazane do instalacji w tonach [Mg]
Łączna masa wszystkich odebranych odpadów komunalnych przekazanych do
zagospodarowania w tonach [Mg]

180,4600
180,4600

Dział III Tabela C. Dodatkowa informacja o odpadach o kodzie 20 03 01

Masa odebranych
odpadów w
tonach [Mg]

Odebranych w z
obszarów
miejskich*
Odebranych z
obszarów
wiejskich XD2*
Odebranych z
obszaru gminy*

Masa odpadów
poddanych
składowaniu w
tonach [Mg]

Masa odpadów
poddanych
termicznemu
przekształceniu w
tonach [Mg]

Masa odpadów
przetworzonych w
procesie
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów
(instalacje MBP)
w tonach [Mg]

Masa odpadów
przetworzonych
w procesie
mechanicznego
przetwarzania
odpadów
(sortownie)
tonach [Mg]

Masa odpadów
poddanych innym
procesom
przetwarzania w
tonach [Mg]

0,0000

1504,5600

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
1504,5600

0,0000

Dział IV Tabela A. Informacja o odebranych i magazynowanych odpadach komunalnych

Lp.

Kod i rodzaj odpadów

Kod ex

Rodzaj odpadów ex

Masa odebranych i
magazynowanych odpadów
komunalnych) w tonach [Mg]

Brak informacji

Łączna masa odebranych i magazynowanych odpadów komunalnych w tonach [Mg]

0,0000

Dział V Tabela A. Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych funkcjonujących na terenie gminy
Liczba utworzonych samodzielnie przez gminę
1
Liczba utworzonych wspólnie z inną gminą lub gminami
0

Dział V Tabela B. Informacja o zebranych odpadach komunalnych

Lp.

1

Adres punktu

Kod i rodzaj odpadu

Województwo:
PODKARPACKIE,

16 01 03 Zużyte opony

Kod ex

Rodzaj odpadu
ex

Masa zebranych
odpadów
komunalnych w
tonach[Mg]
2,8400

3

Powiat: jarosławski, Gmina:
Wiązownica, Miejscowość:
Wiązownica, Ulica: Nad
Sanem 50, Kod pocztowy:
37-522
Województwo:
PODKARPACKIE,
Powiat: jarosławski, Gmina:
Wiązownica, Miejscowość:
Wiązownica, Ulica: Nad
Sanem 50, Kod pocztowy:
37-522

20 03 07 Odpady
wielkogabarytowe

3,3200

Łączna masa zebranych odpadów komunalnych w tonach [Mg]

6,1600

Dział V Tabela C.3 Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych

Lp.

1

3

Adres punktu

Województwo:
PODKARPACKIE,
Powiat:
jarosławski,
Gmina:
Wiązownica,
Miejscowość:
Wiązownica,
Ulica: Nad
Sanem 50, Kod
pocztowy: 37522
Województwo:
PODKARPACKIE,
Powiat:
jarosławski,
Gmina:
Wiązownica,
Miejscowość:
Wiązownica,
Ulica: Nad
Sanem 50, Kod
pocztowy: 37522

Kod i rodzaj
odpadu

16 01 03 Zużyte
opony

20 03 07 Odpady
wielkogabarytowe

Kod
ex

Rodzaj
odpadu
ex

Masa zebranych
odpadów
komunalnych
przekazanych do
zagospodarowania
w tonach[Mg]

Sposób
zagospodarowania
zebranych
odpadów
komunalnych

Nazwa
instalacji, do
której zostały
przekazane
odpady
komunalne

2,8400

R3 – Recykling lub
odzysk substancji
organicznych,
które nie są
stosowane jako
rozpuszczalniki (w
tym
kompostowanie i
inne biologiczne
procesy
przekształcania)
(**)

Instalacja
technologiczna:
linia do
produkcji
granulatu
gumowego

3,3200

R12 – Wymiana
odpadów w celu
poddania ich
któremukolwiek z
procesów
wymienionych w
pozycji R1R11(****)

Sortownia
odpadów
komunalnych
zmieszanych,
kompostownia
frakcji
podsitowej

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania, które
zostały przekazane osobom fizycznym w tonach [Mg]
Łączna masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania,
odzyskanych poza instalacjami lub urządzeniami w tonach [Mg]

0,0000
0,0000

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania, które
zostały przekazane do instalacji w tonach [Mg]
Łączna masa wszystkich odebranych odpadów komunalnych przekazanych do
zagospodarowania w tonach [Mg]

6,1600
6,1600

Dział VI Tabela A. Informacja o odebranych zebranych od właścicieli nieruchomości, które zamieszkują mieszkańcy i
właścicieli nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Liczba podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcję odpadów
0

Lp.

Adres podmiotu
zbierającego odpady
komunalne

Kod i rodzaj odpadu

Kod ex

Rodzaj
odpadu ex

Masa zebranych odpadów
komunalnych przekazanych do
zagospodarowania w tonach[Mg]

Brak informacji
Łączna masa zebranych i magazynowanych odpadów komunalnych w tonach [Mg]

0,0000

Dział VI Tabela B. Informacja o sposobie zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych
Liczba podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcję odpadów
0

Łączna masa zebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania, które
zostały przekazane osobom fizycznym w tonach [Mg]
Łączna masa zebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania,
odzyskanych poza instalacjami lub urządzeniami w tonach [Mg]
Łączna masa zebranych odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania, które
zostały przekazane do instalacji w tonach [Mg]
Łączna masa wszystkich odpadów komunalnych przekazanych do zagospodarowania w tonach
[Mg]

0,0000
0,0000
0,0000
0,000

Dział VI Tabela C. Informacja o zebranych i magazynowanych odpadów komunalnych
Liczba podmiotów zbierających odpady komunalne stanowiące frakcję odpadów
0

Lp.

Adres podmiotu
zbierającego odpady
komunalne

Kod i rodzaj odpadu

Kod ex

Rodzaj
odpadu ex

Masa zebranych odpadów
komunalnych przekazanych do
zagospodarowania w tonach[Mg]

Brak informacji
Łączna masa zebranych i magazynowanych odpadów komunalnych w tonach [Mg]

0,0000

Dział VII Tabela A. Informacja o masie odpadów powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych,
przekazanych do składowania

Lp.

Adres instalacji, w której zostały
wytworzone odpady, powstałe z
odebranych przez podmiot
odpadów komunalnych
przekazanych do składowania

Masa odpadów zawierających frakcje
ulegające biodegradacji, powstałych po
sortowaniu odpadów selektywnie
odebranych, przekazanych do składowania
w tonach [Mg]
Kod i rodzaj
odpadów
Frakcja od
0 do 80
mm

Frakcja
powyżej 80
mm

Masa całego
strumienia
odpadów

Masa odpadów
zawierających
frakcje
nieulegające
biodegradacji,
powstałych po
sortowaniu
odpadów
selektywnie
przekazanych
do składowania
w tonach [Mg]

Adres
składowiska, na
które przekazano
odpady do
składowania

Brak informacji

Liczba użytych kodów odpadów
Łączna masa odpadów frakcji co najmniej od 0 do 80 mm w tonach [Mg]
Łączna masa odpadów frakcji o wielkości powyżej 80 mm w tonach [Mg]
Łączna masa odpadów całego strumienia odpadów w tonach [Mg]
Łączna masa odpadów zawierających frakcję nieulegające biodegradacji w tonach [Mg]

0
0,0000
0,0000
0,0000
0,000

Dział VII Tabela B. Informacja o masie odpadów powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów
komunalnych, przekazanych do składowania

Lp.

1

2

3

Adres instalacji, w której
zostały wytworzone odpady,
powstałe z odebranych przez
podmiot odpadów
komunalnych przekazanych
do składowania

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych
odpadów komunalnych odebranych, przekazanych do
składowania w tonach [Mg]
Adres składowiska, na
które przekazano
odpady do składowania

Kod i rodzaj
odpadów
Frakcja od
0 do 80 mm

Województwo:
PODKARPACKIE, Powiat:
jarosławski, Gmina:
Radymno, Miejscowość:
Młyny, Ulica: Młyny 11A, Kod
pocztowy: 37-552

19 05 99 inne
niewymienione
odpady

Województwo:
PODKARPACKIE, Powiat:
jarosławski, Gmina:
Radymno, Miejscowość:
Młyny, Ulica: Młyny 11A, Kod
pocztowy: 37-552

19 05 99 inne
niewymienione
odpady

Województwo:
PODKARPACKIE, Powiat:
Leżajski, Gmina: Leżajsk.,
Miejscowość: Giedlarowa
Ulica: Giedlarowa Kod
pocztowy: 37-300

19 12 12 Inne
odpady (w tym
zmieszane
substancje i
przedmioty) z

413,1400

367,5800

0,0000

Frakcja
powyżej 80
mm

0,0000

0,0000

0,0628

Wartość
parametru
AT4 [mg
O2/g]

3,14

3,00

Masa całego
strumienia
odpadów

413,1440

367,5800

0,0628

Województwo:
PODKARPACKIE, Powiat:
jarosławski, Gmina:
Radymno, Kod
pocztowy: 37-552

Województwo:
PODKARPACKIE, Powiat:
jarosławski, Gmina:
Radymno, Kod
pocztowy: 37-552

Województwo:
PODKARPACKIE, Powiat:
leżajski, Gmina:
Leżajsk, Miejscowość:
GIEDLAROWA, Ulica:

GIEDLAROWA, Kod
pocztowy: 37-300

mechanicznej
obróbki
odpadów inne
niż
wymienione w
19 12 11
Liczba użytych kodów odpadów
Łączna masa odpadów frakcji co najmniej od 0 do 80 mm w tonach [Mg]
Łączna masa odpadów frakcji o wielkości powyżej 80 mm w tonach [Mg]
Łączna masa odpadów całego strumienia odpadów w tonach [Mg]

3
780,7240
0,0628
780,7868

Dział VIII Tabela A. Informacja o masie odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi z
odpadów odebranych i zebranych z terenu gminy

Lp.

1
2
3
4
5
6

7

8

Kod i rodzaj odpadu

15 01 01 Opakowania z
papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z
tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z
metali
15 01 05 Opakowania
wielomateriałowe
15 01 07 Opakowania ze
szkła
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 zawierające
niebezpieczne składniki5)
20 01 36 Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 i 20 01 35

Kod ex

Rodzaj
odpadu ex

Masa odebranych i
zebranych odpadów w
tonach [Mg]

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia i
poddanych recyklingowi w
tonach[Mg]

0,0000

4,8205

0,0000

137,0508

0,0000

96,1445

0,0000

1,1950

229,3200

237,2827

49,0200

44,2000

8,4800

5,9360

4,4600

2,6760

Łączna masa odebranych i zebranych odpadów w tonach [Mg]
Łączna masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w
tonach [Mg]

291,2800
529,3055

Dział VIII Tabela B. Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
Łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w tonach [Mg]
529,3055
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tonach [Mg]
2395,1000
Łączna masa odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia
i poddanych recyklingowi w tonach [Mg]
520,6935
Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%]
22,39
Osiągnięty przez związek międzygminny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów
komunalnych [%]
0

Dział VIII Tabela C. Informacja o masie odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi
przygotowanymi do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku z odpadów odebranych o
zebranych z terenu gminy

Lp.

Kod i rodzaj odpadu

Kod ex

Rodzaj
odpadu ex

Masa odebranych i
zebranych odpadów w
tonach [Mg]

Masa odpadów
przygotowanych do
ponownego użycia i
poddanych recyklingowi w
tonach[Mg]

Brak informacji
Łączna masa odebranych i zebranych odpadów w tonach [Mg]
Łączna masa odpadów przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w
tonach [Mg]

0
0

Dział VIII Tabela D. Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne
Łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia
poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku - Mbr w tonach [Mg]
0,000
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]
Nie dotyczy
Dział VIII Tabela E. Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania

Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w roku sprawozdawczym w tonach [Mg]
1504,5600
Masa zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w roku sprawozdawczym w tonach [Mg]
1504,5600
Masa zamieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w ostatnim półroczu poprzedzającym rok
sprawozdawczy w tonach [Mg]
714,2200
Masa zamieszanych odpadów komunalnych odebranych przez gminę w ostatnim półroczu poprzedzającym rok
sprawozdawczy w tonach [Mg]
714,2200
Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzona w 1995 r. – OUB w tonach [Mg]
501,9600
Masa odpadów ulegających biodegradacji zebranych, odebranych i przetworzonych ze strumienia odpadów
komunalnych z obszaru gminy/związku międzygminnego, przekazanych do składowania – MOUBR w tonach [Mg]
0,0251
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania
[%]
0.00

Dział IX Tabela A. Liczba właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne
Liczba właścicieli nieruchomości od których zostały odebrane odpady komunalne
3513
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