WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE

RAPORT
z przeprowadzonego na terenie województwa podkarpackiego
ogólnokrajowego cyklu kontrolnego

„Przestrzeganie przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz kontroli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi
regionu oraz gminnych jednostek organizacyjnych”.

Rzeszów, listopad 2015 rok

I. WSTĘP
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w okresie od marca do
października 2015 roku realizował zadania kontrolne, w ramach ogólnopolskiego cyklu
kontrolnego, dotyczącego przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391,
z późn. zm.) – kontynuacja cykli realizowanych w 2013 i 2014 r.
Zasady realizacji cyklu określone zostały w „Wytycznych do przeprowadzenia przez
Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez
gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz kontroli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu oraz gminnych jednostek
organizacyjnych”, opracowanych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.
Tematyką niniejszego cyklu kontrolnego objęto:
1) organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach oraz sposób
wdrażania i realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(u.c.p.g.),
2) funkcjonowanie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
w których stwierdzono rażące nieprawidłowości w trakcie cyklu kontrolnego
przeprowadzonego w 2014 r.,
3) funkcjonowanie instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionów, ujętych
w wpgo, w zakresie przepisów u.c.p.g oraz ustawy o odpadach (u.o.o.),
4) funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przepisów u.c.p.g.
II. WYNIKI I USTALENIA KONTROLI GMIN
Celem cyklu kontrolnego była ocena organizacji systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi w gminach oraz wypełniania przez gminy obowiązków wynikających ze
znowelizowanej ustawy u.c.p.g. W ramach cyklu, kontrolami należało objąć, tak jak w latach
poprzednich, 10% gmin z terenu województwa. Oceny przestrzegania przez kontrolowane
podmioty przepisów u.c.p.g. oraz u.o.o. dokonano za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia
zakończenia kontroli.
Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli stanowi art. 2.1 ust.1a) ustawy z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. , poz. 686 z późn. zm.).
Ten cykl kontrolny był kontynuacją cyklu kontrolnego realizowanego w 2014 r.
Zgodnie z „Wytycznymi…” GIOŚ, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie wybrał do kontroli następujące gminy z terenu województwa podkarpackiego:
1.
2.
3.
4.
5.

GMINA BRZYSKA,
GMINA CZUDEC,
GMINA DĘBOWIEC,
GMINA GRĘBÓW,
GMINA JAWORNIK POLSKI,
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6. GMINA NOWY ŻMIGRÓD,
7. GMINA OLSZANICA,
8. GMINA OSIEK JASIELSKI,
9. GMINA RADOMYŚL,
10.
GMINA STUBNO,
11.
GMINA ŚWILCZA,
12.
MIASTO I GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI,
13.
MIASTO I GMINA PRUCHNIK,
14.
GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI,
15.
GMINA USTRZYKI DOLNE,
16.
GMINA ZAKLIKÓW
17.
GMINA MIEJSKA LUBACZÓW
18.
GMINA MIASTO ŁAŃCUT.
Liczba gmin skontrolowanych w 2015 r. stanowi 11% liczby gmin województwa
podkarpackiego.
1. GMINA BRZYSKA
Gmina Brzyska jest gminą wiejską w powiecie jasielskim obejmującą obszar
o powierzchni 45,13 km2, który zamieszkuje 6576 mieszkańców.
Rada Gminy Brzyska w ustawowym terminie tj. do 31 grudnia 2012 r. podjęła
uchwały, do podjęcia których zobowiązana była znowelizowaną ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Niektóre z podjętych terminowo uchwał były następnie
zmieniane. Rada Gminy Brzyska podjęła jedną uchwałę fakultatywną dotyczącą określenia
inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za
inkaso. System odbioru odpadów komunalnych obejmuje nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy.
W okresie objętym kontrolą Gmina Brzyska zorganizowała trzy przetargi. Pierwszy
w dniu 20 grudnia 2012 r. dotyczył świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych w 2013 r. Drugi (w dniu 31 grudnia 2013 r.) i trzeci (w dniu 10 grudnia
2014 r.) dotyczyły „Odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych
(niesegregowanych) oraz odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych
segregowanych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzyska”. Na każdy
z przetargów wpłynęło po dwie oferty. Jako najkorzystniejszą we wszystkich trzech
przetargach wybrano ofertę firmy Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy,
38-200 Jasło, ul. Hankówka 28, z którą podpisano umowy obejmujące okres roku.
Gmina Brzyska zawarła z Gminą Krosno porozumienie międzygminne w sprawie
współdziałania w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, oraz umowę wykonawczą z Miejskim
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskim Holdingiem Komunalnym
Sp. z o.o. prowadzącym RIPOK w Krośnie.
Na terenie Gminy wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Z terenu nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów
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komunalnych zbieranych selektywnie: tworzywa sztuczne, odpady metali, szkło, papier
i tektura w tym opakowania wielomateriałowe, odpady organiczne.
W Gminie Brzyska nie utworzono żadnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Raz w roku na terenie Gminy organizowana jest zbiórka odpadów
wielkogabarytowych oraz opon. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
odbierane są akcyjnie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB Recykling Sp. z o.o.
w Kielcach.
Rada Gminy Brzyska określając stawki opłat, zastosowała niższe ceny o 50%,
w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny dla gospodarstw jedno
i dwuosobowych oraz o 35% niższe dla gospodarstw trzyosobowych i większych.
Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina Brzyska w 2012 i 2013 roku osiągnęła zerowy
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gdyż nie odebrano i nie zebrano
odpadów tego typu. Gmina Brzyska osiągnęła wymagane poziomy recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
oraz zapewniła ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania zarówno w 2012, 2013 jak i w 2014 roku. Osiągnęła
również wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za
2014 r.
W dniu 10 października 2014 r. pracownicy Gminy przeprowadzili kontrolę
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w zakresie przestrzegania i stosowania
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W trakcie tej kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości.
Do dnia kontroli tj. do 8 lipca 2015 r. nie podjęto działań w celu wyjaśnienia
zgłaszanej w dniu 31 grudnia 2014 r. przez podmiot eksploatujący RIPOK w Krośnie sprawy
nieprzekazywania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
których nie zamieszkują mieszkańcy.
W ustawowym terminie Wójt Gminy Brzyska przesłał sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013 i 2014 rok do Marszałka
Województwa Podkarpackiego, a za lata 2012 i 2013 również do Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Działając na podstawie art. 9r ust. 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska wezwał Wójta Gminy Brzyska do uzupełnienia i poprawienia sprawozdań
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2012 – 2013.
W ustawowym terminie 30 dni od otrzymania wezwania Wójt Gminy Brzyska przesłał
korekty sprawozdań za 2012 r. i 2013 r. do obu organów.
Sprawozdanie roczne za 2014 r. zostało przekazane do PWIOŚ po upływie
ustawowego terminu tj. nadane zostało w Urzędzie Pocztowym Brzyska w dniu 8 kwietnia
2015 r. W związku z powyższym decyzją znak: DJWI.7062.23.2015.EWW z dnia 19 maja
2015 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzył Gminie Brzyska
administracyjną karę pieniężną w wysokości 700 zł za przekazanie po terminie rocznego
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sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r.
Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że sprawozdanie Wójta Gminy Brzyska za 2013 r.
jest niezgodne z danymi wynikającymi ze sprawozdań kwartalnych podmiotu odbierającego
odpady komunalne.
Przedstawiciel Gminy Brzyska telefonicznie wzywał przedsiębiorcę do uzupełnienia
sprawozdania.
Gmina Brzyska na swojej stronie internetowej nie umieściła wszystkich informacji
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.
Gmina Brzyska nie ograniczyła się do jednorazowej kampanii informacyjnej przed
wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami i nadal prowadzi działalność
informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Aktualnie do rejestru wpisane jest 4 podmioty.
Przed wpisaniem do rejestru Gmina nie weryfikowała oświadczeń podmiotów pod względem
spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.
Gmina Brzyska wykonała coroczną analizę gospodarki odpadami komunalnymi
o której mowa w art. 3 ust.2 pkt 10 u.c.p.g. za 2013 i 2014 r. Analiza za 2014 r. została
terminowo umieszczona na stronie internetowej Gminy.
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, zarządzeniem
pokontrolnym Wójt Gminy Brzyska został zobowiązany do: podjęcia działań w celu
utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, skorygowania rocznego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.
i przekazania go Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz do umieszczenia na stronie
internetowej Gminy informacji o osiągniętych przez podmiot odbierający odpady komunalne
z terenów niezamieszkałych poziomach recyklingu przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazanych do składowania. W odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne Wójt
Gminy Brzyska poinformował o działaniach podjętych w celu wyeliminowania
stwierdzonych nieprawidłowości.
2. GMINA CZUDEC
Gmina Czudec jest gminą wiejską w powiecie strzyżowskim obejmującą obszar
o powierzchni 84,96 km2, który zamieszkuje 11 800 mieszkańców.
Tylko jedna uchwała w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Czudec z dnia 13 grudnia 2013 r., do podjęcia której Gmina
zobowiązana była znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie
została uchwalona w ustawowym terminie. Pozostałe uchwały zostały uchwalone terminowo.
Niektóre z podjętych uchwał były następnie zmieniane lub zastępowane nowymi uchwałami.
System odbioru odpadów komunalnych obejmuje nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane
odpady komunalne. Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.
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W okresie objętym kontrolą Gmina zorganizowała trzy przetargi dotyczące odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Czudec. Pierwszy ogłoszono
w dniu 8 lutego 2013 r. na który wpłynęło 4 oferty, drugi 7 listopada 2013 r. na który
wpłynęło 2 oferty, a trzeci w dniu 27 listopada 2014 r. na który wpłynęła 1 oferta. We
wszystkich zorganizowanych przetargach wybrano ofertę P.H.P.U „Zagroda” Sp. z o.o.,
ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów. Z przedsiębiorstwem tym podpisano stosowne umowy,
których pierwsza umowa dotyczyła świadczenia usług w okresie od 1 lipca do 31 grudnia
2013 r., a kolejne odpowiednio w 2014 i 2015 roku. Zgodnie z zapisami tych umów
odbierający odpady zobowiązany jest do przekazywania odebranych zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania do regionalnej lub zastępczej regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla regionu centralnego województwa
podkarpackiego.
Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Nie uczestniczy również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji wspólnie z innymi
gminami.
Na terenie Gminy Czudec wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej
zbiórki następujących odpadów komunalnych: szkło, tworzywo sztuczne, metale, papier,
tektura, opakowania wielomateriałowe, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
odpady kuchenne i ogrodowe, odpady wielkogabarytowe, odpady elektryczne i elektroniczne,
przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki, opony, chemikalia, przepracowane
oleje. Rada Gminy Czudec określając stawki opłat, zastosowała niższe ceny w przypadku
zbierania odpadów w sposób selektywny.
Na terenie Gminy Czudec do chwili obecnej nie utworzono Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych.
Gmina Czudec na podstawie sprawozdań podmiotów odbierających odpady
komunalne z terenu gminy wyliczyła odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami/ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji za rok 2012, 2013 oraz 2014:
 osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 13,38%,
11,9%, 94%,
 osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0%, 37%,
100%,
 osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania: 8,94%, 26,8%, 26,1%.
Oznacza to, że nieosiągnięte zostały wymagane poziomy: recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła za 2013 rok oraz recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
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i rozbiórkowych za 2012 rok, w związku z tym, że nie odebrano ani nie zebrano odpadów
tego typu w strumieniu odpadów komunalnych.
Wójt Gminy Czudec w okresie objętym kontrolą, przeprowadził kontrole P.H.P.U
„Zagroda” Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 38B, 38-100 Strzyżów w związku ze zbiórką odpadów
wielkogabarytowych na terenie Gminy Czudec. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Czudec nie wszczął żadnego postępowania
administracyjnego w sprawie nałożenia kary i nie nakładał kar na przedsiębiorców
odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Wójt Gminy Czudec przesłał terminowo sprawozdania Gminy Czudec z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012, 3013 oraz za 2014 do
Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska. Działając na podstawie art. 9r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego wezwał Wójta Gminy Czudec do
uzupełnienia i poprawienia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2012 rok oraz 2013 rok. W ustawowym terminie 30 dni od
otrzymania wezwania, Wójt przesłał korektę sprawozdania Gminy Czudec z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 oraz za rok 2013 do obu
organów. Do dnia zakończenia kontroli, tj. do 23 czerwiec 2015 r., Marszałek Województwa
Podkarpackiego nie wezwał Wójta Gminy Czudec do uzupełnienia i poprawienia
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014
rok.
Gmina na stronie internetowej www.bip.czudec.pl w zakładce MOJA SPRAWA/
OCHRONA ŚRODOWISKA/ODPADY KOMUNLNE udostępnia wszystkie wymagane
informacje wymienione w art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Gmina Czudec prowadziła i prowadzi kampanię informacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie systemu gospodarowania
odpadami po 1 lipca 2013 r. Od styczniu 2013 r. rozpoczęła się kampania edukacyjna
w lokalnej gazetce pn. „Kwartalnik Czudecki”. Zamieszczano w nim artykuły poświęcone
nowemu systemowi gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej
zbiórki odpadów. Nowe zasady gospodarowania odpadami zamieszczane były również na
stronie internetowej urzędu. Gmina Czudec organizowała zebrania wiejskie z mieszkańcami
sołectw, na których udzielano informacji o nowym systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi, o prawach i obowiązkach właścicieli nieruchomości, określonych
w uchwałach. Pracownicy Urzędu Gminy świadczyli również pomoc w wypełnianiu
deklaracji. Przed złożeniem deklaracji, w Referacie Ochrony Środowiska, mieszkańcy
zaopatrywani byli w specjalne broszurki poświęcone nowemu systemowi gospodarowania
odpadami w Gminie Czudec, w szczególności o sposobie segregacji odpadów komunalnych.
Na tablicach informacyjnych umieszczane były także plakaty informujące o nowym systemie.
Gmina Czudec od 1 stycznia 2012 r. prowadzi rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr zawiera 9
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pozycji, z czego 2 podmioty został wykreślone. Wykreślenie z rejestru nastąpiło na wniosek
zainteresowanych podmiotów.
Gmina Czudec dokonała analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r.
i 2014 r. Analiza została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku ze stwierdzoną w trakcie kontroli nieprawidłowością, zarządzeniem
pokontrolnym zobowiązano Wójta Gminy Czudec do podjęcia działania w celu utworzenia
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sposób zapewniający łatwy
dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. W wyznaczonym terminie, Wójt Gminy Czudec
udzielił odpowiedzi o sposobie realizacji nałożonego obowiązku.
3. GMINA DĘBOWIEC
Gmina Dębowiec jest gminą wiejską w powiecie jasielskim obejmującą obszar
o powierzchni 85,83 km2, który zamieszkuje 8808 mieszkańców.
Rada Gminy Dębowiec w ustawowym terminie tj. do 31 grudnia 2012 r. podjęła
uchwały, do podjęcia których zobowiązana była znowelizowaną ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Niektóre z podjętych terminowo uchwał były następnie
zmieniane lub zastępowane nowymi uchwałami. Jedynie w uchwale w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie określono
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – art.
6n ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. Rada Gminy Dębowiec nie podjęła uchwały fakultatywnej
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, gdyż system odbioru odpadów
zorganizowany przez Gminę obejmuje jedynie nieruchomości zamieszkałe. Rada Gminy
Dębowiec podjęła uchwałę fakultatywną dotyczącą określenia inkasentów opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
W okresie objętym kontrolą Gmina Dębowiec zorganizowała dwa przetargi (pierwszy
w dniu 11 czerwca 2013 r., a drugi 11 czerwca 2014 r.) dotyczące „Odbioru transportu
i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Dębowiec”. Na pierwszy przetarg wpłynęło dwie oferty, natomiast na drugi trzy oferty. Jako
najkorzystniejszą w obu przetargach wybrano ofertę firmy Produkcja Handel Usługi
„EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28, z którą podpisano umowy
obejmujące okres roku.
Gmina Dębowiec na swoim terenie nie buduje, nie utrzymuje i nie eksploatuje
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Nie uczestniczy również
w partycypacji kosztów budowy, utrzymania i eksploatacji takich instalacji wspólnie z innymi
gminami.
Na terenie Gminy wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Z terenu nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie: tworzywa sztuczne, odpady metali, szkło, papier
i tektura w tym opakowania wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji oraz
gruz budowlany i zimny popiół.
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W Gminie Dębowiec nie utworzono żadnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Dwa razy w roku na terenie Gminy organizowana jest zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon.
Rada Gminy Dębowiec określając stawki opłat, zastosowała niższe ceny o 54%,
w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.
Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina Dębowiec w 2012 i 2013 roku osiągnęła zerowy
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gdyż nie zebrała odpadów tego
typu. Gmina Dębowiec osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz zapewniła
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania zarówno w 2012, 2013 jak i w 2014 roku. Osiągnęła również wymagany poziom
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2014 r.
W dniu 24 września 2014 r. pracownicy Gminy przeprowadzili kontrolę
przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne w zakresie przestrzegania i stosowania
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nieprawidłowości
wykazanych w piśmie WIOŚ w Rzeszowie z dnia 2 lipca 2014 r. W trakcie tej kontroli nie
stwierdzono nieprawidłowości, jednakże nie odniesiono się do problemu nie przekazywania
wszystkich niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych odebranych z terenu
gminy Dębowiec do RIPOK-u w Krośnie w okresie od lipca 2013 r. Kontrola ta została
przeprowadzona w ramach postępowania wszczętego w dniu 15 września 2014 r. w związku
z nieprawidłowościami związanymi z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych
z terenu gminy Dębowiec. Do dnia kontroli postępowanie nie zostało zakończone. Wójt
Gminy Dębowiec nie wymierzył kar w trybie art. 9x u.c.p.g.
W ustawowym terminie Wójt Gminy Dębowiec przesłał sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013 i 2014 rok do
Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska. Działając na podstawie art. 9r ust. 2 u.c.p.g. Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska wezwał Wójta Gminy Dębowiec do uzupełnienia
i poprawienia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za lata 2012 oraz 2013. Po ustawowym terminie 30 dni od otrzymania
wezwania Wójt Gminy Dębowiec przesłał korektę sprawozdania za 2012 r. do WIOŚ.
W przedstawionych podczas kontroli dokumentach brak potwierdzenia przesłania korekty
sprawozdania do Marszałka Województwa Podkarpackiego. Wójt Gminy Dębowiec nie
przesłał do właściwych organów korekty sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r.
Gmina Dębowiec nie prowadziła na bieżąco weryfikacji sprawozdań kwartalnych i nie
wzywała Przedsiębiorcy do uzupełnienia sprawozdania.
Gmina Dębowiec na swojej stronie internetowej nie umieściła informacji
wymaganych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.
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Gmina Dębowiec nie ograniczyła się do jednorazowej kampanii informacyjnej przed
wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami i nadal prowadzi działalność
informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Aktualnie do rejestru wpisane jest 6 podmiotów.
Przed wpisaniem do rejestru Gmina nie weryfikowała oświadczeń podmiotów pod względem
spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.
Gmina Dębowiec nie dokonała corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi
o której mowa w art. 3 ust.2 pkt 10 u.c.p.g.
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, zarządzeniem
pokontrolnym Wójt Gminy Dębowiec został zobowiązany do: podjęcia działań w celu
realizacji zadania wynikającego z art. 3 ust. 2 pkt a) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
weryfikowania kwartalnych sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości i podejmowania przewidzianych prawem działań w celu poprawy
ich rzetelności, skorygowania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. i przekazania Marszałkowi
Województwa Podkarpackiego i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska, umieszczenia na stronie internetowej Gminy Dębowiec informacji wynikających
z art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, weryfikowania oświadczeń podmiotów wpisanych do rejestru działalności
regulowanej pod względem spełnienia wymagań określonych w art. 9d oraz dokonania
corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości
technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi
zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy.
Ponadto
Przewodniczącego
Rady
Gminy
Dębowiec
poinformowano
o przeprowadzeniu kontroli Gminy wnosząc równocześnie o podjęcie działań zmierzających
do określenia w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji, warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przypomniano również że zgodnie
z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.87) dotychczasowe
akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na
okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
tej ustawy.
Do Wójta Gminy Dębowiec skierowano wystąpienie dotyczące długotrwałego
prowadzenia postępowania w sprawie nieprzekazywania wszystkich odebranych
z nieruchomości niezamieszkałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
do RIPOK które zostało wszczęte 15 września 2014 r. Pomimo upływu ponad 7 miesięcy
postępowanie nie zostało zakończone wydaniem decyzji administracyjnej.
W odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne w wyznaczonym terminie Wójt Gminy
Dębowiec zadeklarował podjęcie działań w celu wyeliminowania naruszeń stwierdzonych
w trakcie kontroli. Wójt Gminy poinformował, że planuje przeprowadzenie kontroli firmy
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PHU EKOMAX Kotulak Jerzy, a decyzja w związku z nieprawidłowościami związanymi
z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zostanie wydana do 30.10.2015 r.
Do dnia 31 października 2015 r. uchwała w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej nie została jeszcze przez Rade Gminy Dębowiec
podjęta.
4. GMINA GRĘBÓW
Gmina Grębów jest gminą wiejską obejmującą obszar o powierzchni 186,28 km2,
którą zamieszkuje 9918 osób. Nie należy do związku międzygminnego, samodzielnie
realizuje zadania wnikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rada Gminy w wymaganym terminie podjęła prawie wszystkie uchwały, do podjęcia
których zobowiązana była znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Wyjątek stanowi uchwała, którą podjęto w marcu 2013 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Nie podjęto żadnej z uchwał fakultatywnych, w tym postanawiającej
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, pomimo przejęcia przez Gminę
obowiązku odbierania odpadów komunalnych od ww. grupy nieruchomości.
Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, Nie uczestniczy także w partycypacji kosztów budowy takich instalacji
wspólnie z innymi gminami.
W maju 2013 r., Wójt Gminy Grębów zorganizował przetarg na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy. W wyniku rozstrzygnięcia
przetargu, w dniu 27 czerwca 2013 r. podpisano umowę z Miejskim Zakładem Komunalnym
Sp. z o.o. w Stalowej Woli, na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Przedmiotem
umowy było odbieranie od właścicieli nieruchomości zmieszanych oraz selektywnie
zbieranych odpadów komunalnych, odpadów z terenów użytku publicznego oraz z punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W dokumencie zawarto zapis, iż wszystkie
odpady zebrane z terenu Gminy Grębów zostaną zagospodarowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami i Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego.
Gmina Grębów ustanowiła i wprowadziła system selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Systemem objęci zostali właściciele nieruchomości z terenów zamieszkałych
oraz niezamieszkałych. Zostali oni zobowiązani do selektywnego zbierania odpadów
obejmującego frakcje; szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe, odpady biodegradowalne i zielone, przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony.
Rada Gminy dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, która stanowi
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty.
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W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono jako iloczyn zadeklarowanej liczby
pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W obydwu
przypadkach, dla odpadów zbieranych selektywnie ustalono niższe stawki opłat, przy czym
z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest ona niższa o 38%,
w odniesieniu do terenów niezamieszkałych, nie są to znaczące różnice.
W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami, od właścicieli
nieruchomości odbierana jest każda ilość odpadów, przy czym ilość odpadów w przypadku
nieruchomości nie zamieszkałych wynika z ilości i pojemności pojemników wskazanych
w deklaracji o wysokości opłaty. Bezpośrednio u źródła, odbierane są odpady selektywnie
zbierane typu: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, opony, odpady
ulegające biodegradacji i odpady zielone. Ten sam rodzaj odpadów, a także przeterminowane
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory mogą być przekazywane przez właścicieli
nieruchomości bez ograniczeń ilościowych, do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, który został utworzony przez Gminę w styczniu 2014 r. Ponadto, na terenie
gminy wyznaczono 2 punkty apteczne do zbierania przeterminowanych leków oraz 1 punkt
(Urząd Gminy Grębów) przeznaczony na zbieranie zużytych baterii.
Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz poziom ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za rok 2012, 2013 oraz 2014, Gmina
Grębów osiągnęła w następujących wysokościach:
 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r.– 0,5%, za 2013 r. –
60,28% oraz za 2014r. – 28,60 %;
 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2012 r. – 0 %, za
2013 r. – 0 % oraz za 2014 r. – 100 %;
 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania za 2012 r.– 34,2%, za 2013 r. – 66,96% oraz za 2014 r. –
13,34 %;
Oznacza to, że nieosiągnięte zostały wymagane poziomy: recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r., recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2012 i 2013 r. oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2013 rok.
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012
i 2013 r., przesłane zostały do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska z zachowaniem ustawowego terminu. Sprawozdanie za 2014 r. przekazane
zostało do WIOŚ w Rzeszowie, po terminie, z 20-dniowym opóźnieniem. Ze względu na
uchybienia stwierdzone przez WIOŚ podczas weryfikacji dokumentów, Gmina dokonywała
korekty sprawozdań, przesyłając je do WIOŚ w wyznaczonym terminie.
W okresie objętym kontrolą, Wójt Gminy Grębów przeprowadził 3 kontrole podmiotu
odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Grębów. Przedmiotem kontroli było
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sprawdzenie dotrzymywania przez podmiot szczegółowych wymagań w zakresie
wyposażenia umożliwiającego odbiór odpadów komunalnych, spełniania wymagań
technicznych oraz sanitarnych przez pojazdy, usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowotransportowej oraz sposób realizacji usług wynikających z zawartej umowy na „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów”. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości. W żadnym
przypadku nie odniesiono się w jaki sposób realizowane są przez przedsiębiorcę warunki
zawartej umowy, co do sposobu zagospodarowania odpadów. W oparciu o przedstawione
dokumenty, ustalono że w IV kwartale 2013 r. oraz w I kwartale 2014 r. zmieszane odpady
komunalne przekazywane były do instalacji zastępczej, zamiast do RIPOK, ustanowionej
uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. pn. Zakład
Segregacji i Kompostowania Odpadów w Tarnobrzegu, którego eksploatację rozpoczęto
1 października 2013 r. Wójt Gminy Grębów nie wszczął żadnego postępowania
administracyjnego w sprawie nałożenia kary i nie nakładał kar na przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Gmina wywiązała się z obowiązku prowadzenia Rejestru działalności regulowanej
oraz prowadzenia kampanii edukacyjnych. Nie dokonała corocznych analiz gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Grębów, a także nie umieściła na stronie
internetowej Urzędu Gminy Grębów wszystkich wymaganych informacji zawartych w art. 3
ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.
Kontrola wykazała również inne uchybienia, które polegały na:
 nie przekazywaniu w ustawowym terminie do Marszałka Województwa Podkarpackiego,
wykazu podmiotów wpisanych oraz wykreślonych z rejestru działalności regulowanej.
 braku weryfikacji kwartalnych sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości.
Ponadto, w oparciu o przedstawione dokumenty ustalono, że podmiot odbierający
zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Grębów, w IV kwartale 2013 r. oraz I kwartale
2014 r., przekazywał zmieszane odpady komunalne, do instalacji zastępczej, pomimo
wskazania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w dniu 26 sierpnia 2013 r.
Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północnego,
eksploatowanej przez A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. Gmina w okresie
przekazywania ww. odpadów do instalacji zastępczej, nie podejmowała żadnych działań
administracyjnych, w tym nie nakładała kar pieniężnych w trybie art..9x u.c.p.g.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska podjął następujące działania pokontrolne:
 wydał zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące Gminę do podjęcia działań w celu
wyeliminowania uchybień;
 skierował wystąpienie do Przewodniczącego Rady Gminy;
 nałożył na Gminę w trybie art.9z ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach karę pieniężną w wysokości 2000 zł za nieprzekazanie w terminie rocznego
sprawozdania z realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r.
 w dniu 30 września 2015 r. wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie
ustalenia, administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2013 roku, poziomu
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ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania.
Wójt Gminy oraz Rada Gminy udzielili odpowiedzi o podjętych działaniach,
mających na celu wyeliminowanie uchybień stwierdzonych podczas kontroli.
5. GMINA JAWORNIK POLSKI
Gmina Jawornik Polski jest gminą wiejską w powiecie przeworskim, obejmującą
obszar o powierzchni 6 293 ha, który zamieszkuje 4 687 mieszkańców.
Rada Gminy Jawornik Polski w ustawowym terminie tj. do 31 grudnia 2012 r. podjęła
wszystkie uchwały, do podjęcia których zobowiązana była znowelizowaną ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niektóre z podjętych terminowo uchwał były
następnie zmieniane lub zastępowane nowymi uchwałami.
System odbioru odpadów komunalnych obejmuje tylko nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy Jawornik Polski nie podjęła uchwały fakultatywnej
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W okresie objętym kontrolą Gmina zorganizowała trzy przetargi dotyczące odbioru
odpadów komunalnych. Pierwszy przetarg ogłoszono w dniu 7 maja 2013 r. jego
przedmiotem było zadanie pn. „Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski”. Wpłynęły 3 oferty z których jako
najkorzystniejsza wybrano ofertę Firmy Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy
Kotulak, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28. W dniu 20.06.2013 r. została zawarta umowa nr 1,
pomiędzy Gminą Jawornik Polski a Firmą Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy
Kotulak na wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania
odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski” (CZĘŚĆ I – odpady nieselektywne
i wielomateriałowe). Umowa została zawarta od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 31 grudnia
2014 r. W dniu 18 lipca 2013 r. Gmina Jawornik Polski ogłosiła drugi przetarg pn.
„Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu odpadów komunalnych
z terenu Gminy Jawornik Polski”. Na który wpłynęła jedna oferta – firmy Produkcja Handel
Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, z którą podpisano umowę w dniu 13 sierpnia 2013 r. na
wykonanie usługi pn. „Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu
odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski: szkło, plastik, odpady
biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe”. Umowa została zawarta na okres od dnia
13 sierpnia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Trzeci przetarg ogłoszony został w dniu 6 listopada 2014 r. Przedmiotem zamówienia
było zadanie pn. „Świadczenie usług odbioru, wywozu, zagospodarowania i recyklingu
odpadów komunalnych z terenu Gminy Jawornik Polski”. Wpłynęły 2 oferty z których jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak.
W dniu 18 grudnia 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Jawornik Polski a firmą
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak na wykonanie ww. usługi obejmująca
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.
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Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych. Nie uczestniczy również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji
wspólnie z innymi gminami.
Na terenie Gminy Jawornik Polski wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia
selektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych: papieru i tektury, szkła
bezbarwnego i kolorowego, tworzywa sztuczne, metali (np. puszki, złom), opakowań
wielomateriałowych (np. opakowania po napojach), przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), gruz budowlany i rozbiórkowy,
zużytych opon, odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych, żużel i popiół. Rada
Gminy Jawornik Polski określając stawki opłat, zastosowała niższe ceny w przypadku
zbierania odpadów w sposób selektywny.
Na terenie Gminy Jawornik Polski utworzono jeden Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. Do PSZOK można bezpłatnie przekazywać następujące odpady:
papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, metal (np. puszki, złom),
opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po napojach), przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe (np. meble), gruz budowlany i rozbiórkowy, zużyte opony, odpady
biodegradowalnych w tym odpady zielone, żużel i popiół.
Gmina Jawornik Polski na podstawie sprawozdań podmiotów odbierających odpady
komunalne z terenu gminy wyliczyła odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia/ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za
rok 2012, 2013 oraz 2014:
 osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 7,35%,
18,98%, 5,12%,
 osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0%, 100%,
100%,
 osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania: 12,64%, 7,55%, 0%.
Oznacza to, że nieosiągnięte zostały wymagane poziomy: recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 i 2014 rok oraz
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2012 r. (gdyż nie odebrano i nie
zebrano odpadów tego typu).
Wójt Gminy Jawornik Polski w okresie objętym kontrolą, przeprowadził kontrole firmy
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, związaną z odbiorem odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. Kontrola nie
wykazała nieprawidłowości.
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W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Jawornik Polski nie wszczął żadnego
postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary i nie nakładał kar na
przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Wójt Gminy przesłał terminowo sprawozdania Gminy Jawornik Polski z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012, 3013 oraz za 2014 do
Marszałka Województwa Podkarpackiego i do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska. Działając na podstawie art. 9r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego wezwał Wójta Gminy Jawornik
Polski do uzupełnienia i poprawienia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok oraz 2013 rok. W ustawowym terminie
30 dni od otrzymania wezwania, Wójt przesłał korektę sprawozdania Gminy Jawornik Polski
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 oraz za rok
2013 do obu organów. Do dnia zakończenia kontroli, tj. do 6 lipca 2015 r., Marszałek
Województwa Podkarpackiego nie wezwał Wójta Gminy Jawornik Polski do uzupełnienia
i poprawienia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2014 rok.
Gmina Jawornik Polski na stronie internetowej www.jawornikpolski.itl.pl udostępnia
wszystkie wymagane informacje wymienione w art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
Gmina Jawornik Polski prowadziła i prowadzi kampanię informacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie systemu gospodarowania
odpadami po 1 lipca 2013 r. Od styczniu 2013 r. rozpoczęła się kampania edukacyjna
w lokalnej gazetce pn. „Biuletyn Gminny”. Zamieszczano w nim artykuły poświęcone
nowemu systemowi gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej
zbiórki odpadów. Nowe zasady gospodarowania odpadami zamieszczane były również na
stronie internetowej urzędu. Gmina Jawornik Polski organizowała zebrania wiejskie
z mieszkańcami sołectw, na których udzielano informacji o nowym systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi, o prawach i obowiązkach właścicieli nieruchomości, określonych
w uchwałach. Pracownicy Urzędu Gminy świadczyli również pomoc w wypełnianiu
deklaracji. Przed złożeniem deklaracji, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, mieszkańcy
zaopatrywani byli w specjalne broszurki poświęcone nowemu systemowi gospodarowania
odpadami w Gminie Jawornik Polski, w szczególności o sposobie segregacji odpadów
komunalnych. Na tablicach informacyjnych umieszczane były także plakaty informujące
o nowym systemie.
Gmina Jawornik Polski od 1 stycznia 2012 r. prowadzi rejestr działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Rejestr zawiera 10 pozycji. Od dnia funkcjonowania, nie wykreślano podmiotów z rejestru.
Gmina Jawornik Polski dokonała analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi za
2013 r. i 2014 r. Analizy zostały opracowane w celu weryfikacji możliwości technicznych
i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, a dane w nich
zawarte zostaną wykorzystane do ogłoszenia nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych z terenu gminy.
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W związku z nieosiągnięciem w roku 2014 wymaganego poziomu recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła, zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Wójta Gminy
Jawornik Polski do podjęcia działań mających na celu osiągnięcie odpowiedniego poziomu
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W wyznaczonym terminie, Wójt
Gminy Jawornik Polski udzielił odpowiedzi o sposobie realizacji nałożonego obowiązku.
6. GMINA NOWY ŻMIGRÓD
Gmina Nowy Żmigród jest gminą wiejską w powiecie jasielskim obejmującą obszar
o powierzchni 103,72 km2, który zamieszkuje 9435 mieszkańców.
Rada Gminy Nowy Żmigród w ustawowym terminie tj. do 31 grudnia 2012 r. podjęła
uchwały, do podjęcia których zobowiązana była znowelizowaną ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Niektóre z podjętych terminowo uchwał były następnie
zmienione. Jedynie w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie określono warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej – art. 6n ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. Rada Gminy
Nowy Żmigród nie podjęła uchwały fakultatywnej o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
W okresie objętym kontrolą Gmina Nowy Żmigród zorganizowała dwa przetargi
(pierwszy w dniu 10 czerwca 2013 r., a drugi 6 czerwca 2014 r.) dotyczące „Odbioru
i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu
Gminy Nowy Żmigród”. Na pierwszy przetarg wpłynęło trzy oferty natomiast na drugi dwie
oferty. Jako najkorzystniejszą w obu przetargach wybrano ofertę firmy Produkcja Handel
Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38 -200 Jasło, ul. Hankówka 28, z którą podpisano
umowy obejmujące okres roku w pierwszym przetargu, natomiast w drugim przetargu okres
od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r.
Na terenie Gminy wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Z terenu nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie: papieru i makulatury, szkła bezbarwnego
i kolorowego, tworzywa sztucznego, metali (np. puszki, złom), opakowań
wielomateriałowych (np. opakowania po napojach), przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych,
pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.
W Gminie Nowy Żmigród nie utworzono żadnego punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Nowy Żmigród określono wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości § 3. 1. który mówi, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów jak również odpadów budowlanych
i rozbiórkowych a przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania wyselekcjonowanych
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tych odpadów. Na ulotkach w sprawie segregacji odpadów komunalnych w Gminie Nowy
Żmigród i w Harmonogramie wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowy
Żmigród brak informacji o zbiórce odpadów budowlanych. Z ustaleń kontroli wynika, że
Gmina Nowy Żmigród w 2012 i 2013 roku osiągnęła zerowy poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gdyż nie zebrała odpadów tego typu. Gmina Nowy
Żmigród w 2012 r., 2013 r. i 2014 r. osiągnęła wymagane poziomu recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
oraz zapewniła ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania zarówno w 2012, 2013 jak i w 2014 roku. Osiągnęła
również wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2014r.
W ustawowym terminie Wójt Gminy Nowy Żmigród przesłał sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013 i 2014
rok do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz do Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska. Działając na podstawie art. 9r ust. 2 u.c.p.g. Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wezwał Wójta Gminy Nowy Żmigród do
uzupełnienia i poprawienia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za lata 2012 oraz 2013. Gmina Nowy Żmigród nie prowadziła na
bieżąco weryfikacji sprawozdań kwartalnych i nie wzywała Przedsiębiorcy do uzupełnienia
sprawozdań kwartalnych.
Gmina Nowy Żmigród na swojej stronie internetowej umieściła wszystkie informacje
wymagane na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.
Gmina Nowy Żmigród nie ograniczyła się do jednorazowej kampanii informacyjnej
przed wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami i nadal prowadzi
działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Aktualnie do rejestru wpisane jest 7 podmiotów.
Przed wpisaniem do rejestru Gmina nie weryfikowała oświadczeń podmiotów pod względem
spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.
Gmina Nowy Żmigród nie dokonała corocznej analizy gospodarki odpadami
komunalnymi za 2013 r. o której mowa w art. 3 ust.2 pkt 10 u.c.p.g.
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, zarządzeniem
pokontrolnym Wójt Gminy Nowy Żmigród został zobowiązany do: utworzenia punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w sposób zapewniający łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców gminy, weryfikowania kwartalnych sprawozdań podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i podejmowania
przewidzianych prawem działań w celu poprawy ich rzetelności, weryfikowania oświadczeń
podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej pod względem spełnienia
wymagań określonych w art. 9d oraz dokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy
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w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ww.
ustawy.
Ponadto Przewodniczącego Rady Gminy Nowy Żmigród poinformowano
o przeprowadzeniu kontroli Gminy wnosząc równocześnie o podjęcie działań zmierzających
do określenia w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji, warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przypomniano również że zgodnie
z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.87) dotychczasowe
akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na
okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
tej ustawy.
W odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne w wyznaczonym terminie Wójt Gminy
Nowy Żmigród zadeklarował podjęcie działań w celu wyeliminowania naruszeń
stwierdzonych w trakcie kontroli.
7. GMINA OLSZANICA
Gmina Olszanica jest gminą wiejską w powiecie leskim obejmującą obszar
o powierzchni 94,02 km2, który zamieszkuje 5005 mieszkańców.
Rada Gminy Olszanica w terminie do 31 grudnia 2012 r. podjęła uchwały, do podjęcia
których zobowiązana była znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Niektóre z podjętych terminowo uchwał były następnie zmienione. Jedynie
w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi nie określono warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej – art. 6n ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. Rada Gminy w Olszanicy podjęła
dwie uchwały fakultatywne: w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz
dotyczącą określenia
inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia wynagrodzenia za inkaso
W okresie objętym kontrolą Gmina Olszanica zorganizowała dwa przetargi (pierwszy
w dniu 8 czerwca 2013 r., a drugi 1 grudnia 2014 r.) pierwszy dotyczył „Odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Olszanica” a drugi „Odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie
zamieszkałych na terenie Gminy Olszanica do końca roku 2016”. Na pierwszy przetarg
wpłynęło dwie oferty natomiast na drugi jedna oferta. Jako najkorzystniejszą w obu
przetargach wybrano ofertę firmy TRANS-SPRZĘT Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500
Sanok, z którą podpisano umowy obejmujące okres w pierwszym przetargu i w drugim
przetargu ponad roczny.
Gmina Olszanica na swoim terenie nie buduje, nie utrzymuje i nie eksploatuje
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Nie uczestniczy również
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w partycypacji kosztów budowy, utrzymania i eksploatacji takich instalacji wspólnie z innymi
gminami.
Na terenie Gminy wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Z terenu nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie: papieru i makulatury, szkła bezbarwnego
i kolorowego, tworzywa sztucznego, metali (np. puszki, złom), opakowań
wielomateriałowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii
i akumulatorów,
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego,
odpadów
wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon
i pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych. Zgodnie z regulaminem odpady zielone
zagospodarowywane są we własnych kompostownikach przez właścicieli nieruchomości.
Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina Olszanica w 2012, 2013 i 2014 roku osiągnęła
zerowy poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gdyż nie zebrała odpadów
tego typu. Gmina Olszanica osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła natomiast nie
ograniczyła masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania za 2012 i 2013.
W ustawowym terminie Wójt Gminy Olszanica przesłał sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013 i 2014 rok do
Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska. Działając na podstawie art. 9r ust. 2 u.c.p.g. Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska wezwał Wójta Gminy Olszanica do uzupełnienia
i poprawienia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za rok 2012 i 2013. W odpowiedzi na ww. wezwania Wójt Gminy Olszanica
przesłał korekty sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Gmina Olszanica na swojej stronie internetowej umieściła wszystkie informacje
wymagane na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.
Gmina Olszanica nie ograniczyła się do jednorazowej kampanii informacyjnej przed
wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami i nadal prowadzi działalność
informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Aktualnie do rejestru wpisane jest 2 podmioty.
Przed wpisaniem do rejestru Gmina nie weryfikowała oświadczeń podmiotów pod względem
spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.
Gmina Olszanica dokonała corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi za
2013 r. i 2014 r. o której mowa w art. 3 ust.2 pkt 10 u.c.p.g.
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, zarządzeniem
pokontrolnym Wójt Gminy Olszanica został zobowiązany do: podjęcia działań w celu
realizacji zadania wynikającego z art. 3 ust. 2 pkt a) ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, weryfikowania oświadczeń podmiotów wpisanych do rejestru
działalności regulowanej pod względem spełnienia wymagań określonych w art. 9d.
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Do Przewodniczącego Rady Gminy Olszanica skierowano pismo o podjęcie działań
zmierzających do określenia w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji, warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przypomniano
również że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r.
poz.87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n,
art. 6r ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18
miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy.
Wobec Gminy Olszanica zostało wszczęte odrębne postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia dla Gminy Olszanica administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie
w roku 2013 poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania. Decyzją znak: DJWI.7062.39.2015.ET z dnia 11 września
2015 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzył Gminie
Olszanica administracyjną karę pieniężną w wysokości 2 263 zł za nieosiągnięcie w roku
2013 poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazanych do składowania. Wójt Gminy Olszanica złożył wniosek o zawieszenie zapłaty
kary pieniężnej, postępowanie w tej sprawie jest w trakcie.
W odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne w wyznaczonym terminie Wójt Gminy
Olszanica poinformował o działaniach podjętych w celu wyeliminowania naruszeń
stwierdzonych w trakcie kontroli.
8. GMINA OSIEK JASIELSKI
Gmina Osiek Jasielski jest gminą wiejską w powiecie jasielskim obejmującą obszar
o powierzchni 6100 ha, który zamieszkuje 5425 mieszkańców.
Rada Gminy Osiek Jasielski w ustawowym terminie podjęła uchwały, do podjęcia
których zobowiązana była znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Niektóre z podjętych terminowo uchwał były następnie zastępowane nowymi
uchwałami. Jedynie w uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi nie określono warunków i trybu składania deklaracji
za pomocą środków komunikacji elektronicznej – art. 6n ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. Rady Gminy
Osiek Jasielski w listopadzie 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia inkasentów,
ustalenia wynagrodzenia za inkaso oraz poboru w drodze inkasa należnych podatków od osób
fizycznych, od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy. Rada Gminy Osiek Jasielski nie podjęła uchwały
fakultatywnej o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W okresie objętym kontrolą Gmina Osiek Jasielski zorganizowała dwa przetargi
(pierwszy w dniu 7 czerwca 2013 r., a drugi 13 czerwca 2014 r.) dotyczące „Odbioru
transportu i zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych oraz odbiór i transport
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu Gminy Osiek Jasielski”.
Na pierwszy i drugi przetarg wpłynęło dwie oferty. Jako najkorzystniejszą w obu przetargach
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wybrano ofertę firmy Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38 -200 Jasło,
ul. Hankówka 28, z którą podpisano umowy obejmujące okres roku.
Na terenie Gminy wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Z terenu nieruchomości odbierane są następujące frakcje odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie: papieru i makulatury, szkła, tworzywa sztucznego,
metali (np. puszki, złom), opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach),
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów biodegradowalnych w tym odpadów
zielonych, pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych. W Gminie Osiek Jasielski nie
utworzono żadnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dwa razy w roku
na terenie Gminy organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz zimny popiół.
Z ustaleń kontroli wynika, że Gmina Osiek Jasielski w 2012 i 2013 roku osiągnęła
zerowy poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gdyż nie zebrała odpadów
tego typu. Nie osiągnęła również wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012 r.
W pozostałych latach Gmina Osiek Jasielski osiągnęła wymagany poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zapewniła ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zarówno w 2012, 2013 jak
i w 2014 roku. Osiągnęła również wymagany poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych za 2014r.
W ustawowym terminie Wójt Gminy Osiek Jasielski przesłał sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013 i 2014
rok do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska. Działając na podstawie art. 9r ust. 2 u.c.p.g. Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wezwał Wójta Gminy Osiek Jasielski do
uzupełnienia i poprawienia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za lata 2012 oraz 2013. Po ustawowym terminie 30 dni od
otrzymania wezwania Wójt Gminy Osiek Jasielski przesłał korektę sprawozdania za 2012 r.
i 2013 r. do WIOŚ. Gmina Osiek Jasielski nie prowadziła na bieżąco weryfikacji sprawozdań
kwartalnych i nie wzywała Przedsiębiorcy do uzupełnienia sprawozdań kwartalnych.
Gmina Osiek Jasielski na swojej stronie internetowej umieściła wszystkie informacje
wymagane na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.
Gmina Osiek Jasielski nie ograniczyła się do jednorazowej kampanii informacyjnej
przed wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami i nadal prowadzi
działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Aktualnie do rejestru wpisane jest 2 podmioty.
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Przed wpisaniem do rejestru Gmina nie weryfikowała oświadczeń podmiotów pod względem
spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.
Gmina Osiek Jasielski wykonała analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za
2014 rok i zamieściła ja na stronie internetowej Gminy. Nie dokonała analizy gospodarki
odpadami komunalnymi za 2013 r.
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, zarządzeniem
pokontrolnym Wójt Gminy Osiek Jasielski został zobowiązany do: utworzenia punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w sposób zapewniający łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców gminy, weryfikowania kwartalnych sprawozdań podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości i podejmowania
przewidzianych prawem działań w celu poprawy ich rzetelności, weryfikowania oświadczeń
podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej pod względem spełnienia
wymagań określonych w art. 9d oraz dokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi za 2013 rok.
Ponadto Przewodniczącego Rady Gminy Osiek Jasielski
poinformowano
o przeprowadzeniu kontroli Gminy wnosząc równocześnie o podjęcie działań zmierzających
do określenia w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji, warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przypomniano również że zgodnie
z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.87) dotychczasowe
akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art. 6l, art. 6n, art. 6r ust. 3 i 4 ustawy
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na
okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
tej ustawy.
W odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne w wyznaczonym terminie Wójt Gminy
Osiek Jasielski poinformował o podjętych działaniach w celu wyeliminowania naruszeń
stwierdzonych w trakcie kontroli.
9. GMINA RADOMYŚL
Gmina Radomyśl nad Sanem jest gminą wiejską o powierzchni 133,66 km2
i zaludnieniu wynoszącym 7451 osób. Nie należy do związku międzygminnego, samodzielnie
realizuje zadania wnikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Gmina Radomyśl nad Sanem podjęła, wymagane ustawą, uchwały w grudniu 2012 r.,
przy czym wszystkie podjęte uchwały, za wyjątkiem uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podjęto na
nowo w 2013 r. Ponadto podjęto uchwałę fakultatywną w sprawie przejęcia obowiązków
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Gmina Radomyśl nad Sanem, zorganizowała i przeprowadziła przetarg na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zawarła
umowę w dniu 10 lipca 2013 r., z Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Stalowej
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Woli, na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych z terenu Gminy Radomyśl nad Sanem. Zgodnie z umową MZK Sp. z o.o. ma
obowiązek odbierać od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, każdą
ilość zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych lub selektywnie zebranych
odpadów komunalnych wymienionych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Radomyśl nad Sanem, z określoną częstotliwością.
Kontrolowana Gmina zobowiązała mieszkańców do prowadzenia selektywnej zbiórki
następujących odpadów komunalnych: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, metalu,
opakowań wielomateriałowych; odpadów zielonych z pielęgnacji terenów zielonych,
odpadów ulegające biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji; przeterminowanych leków; zużytych baterii; odpadów budowlanych
i rozbiórkowych; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; mebli i odpadów
wielkogabarytowych; zużytych opon; niebezpiecznych (farb, klejów, rozpuszczalników,
odpadowych olejów, pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach
i innych niebezpiecznych używanych w gospodarstwie), odzieży i tekstyliów.
Rada Gminy ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenach
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, kierując się wielkością gospodarstwa.
Opłatę uzależniono od wielkości gospodarstwa odpowiadającego liczbie osób w nim
zamieszkujących, ustalając niższe stawki opłat (od 40-60%) dla odpadów zbieranych
w sposób selektywny. Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne ustalono jako iloczyn liczby zadeklarowanych przez właścicieli pojemników oraz
stawki opłaty zróżnicowanej ze względu na sposób zbierania odpadów oraz wielkość
pojemnika, ustalając niższą stawkę (od 19-46%) za odpady zbierane selektywnie.
Gmina nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady,
które powinny być zbierane w PSZOK, mogą być przekazywane przez mieszkańców,
przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne z terenu Gminy, w terminach określonych
w harmonogramie, bądź – w przypadku leków, dostarczane do wyznaczonych placówek
służby zdrowia, aptek lub punktów aptecznych.
Kontrolowana Gmina wywiązała się z obowiązku składania rocznych sprawozdań
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ustawowym terminie
(przy czym dokonywała korekty sprawozdań za 2012, 2013 r. i 2014 r.), osiągając następujące
poziomy:
 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r. – 22,90%, za
2013 r. – 48,09%, oraz za 2014 r. – 68,36%;
 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2012 r. – 0%, za
2013 r. – 0% oraz za 2014 r. – 100%;
 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania za 2012 r. – 63,19%, za 2013 r. – 97,3% oraz za 2014 r. –
7,6 %.
Oznacza to, że nieosiągnięte zostały wymagane poziomy: recyklingu, przygotowania
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do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych za 2012 i 2013 rok (gdyż nie odebrano ani nie zebrano
odpadów tego typu) oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania za 2013 rok.
Gmina prowadziła weryfikację kwartalnych sprawozdań, składanych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z jej terenu.
Wójt Gminy, nie przeprowadzał kontroli podmiotów odbierających odpady
komunalne z terenu gminy Radomyśl nad Sanem, w zakresie przestrzegania i stosowania
przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W IV kwartale 2013 r. oraz
do końca lutego 2014 r., odpady komunalne przekazywane były do instalacji zastępczej dla
Regionu Północnego Województwa Podkarpackiego, tj. do Sortowni odpadów zmieszanych
i zbieranych selektywnie, eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Krzeszowie, pomimo uruchomienia od października 2013 r., instalacji RIPOK. Gmina
prowadziła wyłącznie korespondencję dotyczącą realizacji, przez odbiorcę odpadów,
obowiązku dostarczania odpadów do RIPOK. Organ nie wszczął żadnego postępowania
administracyjnego w sprawie nałożenia kary i nie nakładał kar na przedsiębiorców
odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Kontrolowana Gmina wywiązała się z obowiązku prowadzenia kampanii
edukacyjnych, dokonywania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi oraz
zaprowadziła rejestr działalności regulowanej. Przed dokonaniem wpisu do rejestru, nie
weryfikowała oświadczeń podmiotów pod kątem spełniania wymagań określonych w art. 9d
u.c.p.g. oraz rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
W trakcie kontroli stwierdzono także, że Gmina nie stworzyła, mieszkańcom
możliwości składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pomimo
dokonanych zapisów w uchwale Rady Gminy Radomyśl nad Sanem oraz nie udostępniła na
stronie internetowej urzędu gminy informacji, określonych w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami WIOŚ podjął następujące
działania:
 wydano zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące do podjęcia działań w celu
wyeliminowania uchybień,
 wystąpiono do Przewodniczącego Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z informacją
dotyczącą niezrealizowania zapisów uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości;
 wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, administracyjnej
kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2013 roku, poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
Wójt Gminy udzielił odpowiedzi o sposobie realizacji zarządzenia pokontrolnego.
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10. GMINA STUBNO
Gmina Stubno to niewielka obszarowo i ludnościowo gmina, przylegająca do granicy
Państwa z Ukrainą. W skład Gminy o powierzchni 89 km2 wchodzi 8 sołectw, liczących
łącznie ok. 4 tys. mieszkańców.
Rada Gminy Stubno podjęła stosowne uchwały w zakresie ustawy o utrzymaniu
czystości porządku i czystości w gminach.
Gmina wypełniła obowiązek ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów (2 przetargi),
w wyniku których wyłoniono Firmę Usługowo-Handlową „EKO-LINE” Usługi Komunalne
z/s w Buszkowicach 62, 37-710 Żurawica.
Wymieniona Firma przewozi zebrane odpady komunalne do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (sortownia odpadów komunalnych zmieszanych,
kompostownia frakcji podsitowej), należącej do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych
„EMPOL z/s w Młynach 111A.
Gmina Stubno ustanowiła i wprowadziła system selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. W ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty za
gospodarowanie odpadami, zapewniono odbiór bez ograniczeń ilościowych, zgodnie
z ustalonym harmonogramem następujących odpadów zbieranych selektywnie na terenie
nieruchomości: opakowania szklane, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania
wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz
odpady z remontów. Odbiór wszystkich odpadów prowadzony był przez podmiot wybrany
w drodze przetargu, w ramach podpisanej z gminą umowy.
Na terenie Gminy nie ma punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Zapis w Regulaminie dotyczący punktu selektywnej zbiórki odpadów nie został wdrożony
z powodu braku środków finansowych. Obowiązek utworzenia PSZOK-u wynika z art.3 ust.2
pkt.6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.), ale również z Uchwały Rady Gminy Nr XX/174/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów. Obowiązek oddania do użytku PSZOK-u, został
szczegółowo omówiony w trakcie podsumowania wyników kontroli z udziałem Wójta Gminy
Stubno. Przewodniczący Zarządu Gminy zadeklarował rozwiązanie tego problemu, mając na
uwadze partycypację w Projekcie „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” (ZIT)
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu
Społecznego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl (w skład MOF Przemyśl
wchodzi aktualnie Miasto Przemyśl oraz 5 gmin: Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl
i Żurawica).
W roku 2012 Gmina Stubno nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła. Osiągnęła natomiast wymagane poziomy recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia tych odpadów w latach 2013 i 2014. Gmina Stubno
w latach 2012-2014 osiągnęła wymagane ustawą poziomy recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
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budowlanych i rozbiórkowych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
W ustawowym terminie Wójt Gminy Stubno przesłał sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013 i 2014 rok do Marszałka
Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska. Gmina Stubno na bieżąco prowadziła weryfikację sprawozdań kwartalnych
i ewentualne uwagi i nieścisłości wyjaśniane były telefonicznie lub za pomocą korespondencji
elektronicznej.
Gmina Stubno na swojej stronie internetowej umieściła wymagane informacje. Gmina
nie ograniczyła się do jednorazowej kampanii informacyjnej przed wejściem w życie nowego
systemu gospodarowania odpadami i nadal prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną
w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Aktualnie do rejestru wpisane jest 5 podmiotów.
Gmina Stubno wykonała analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r.
Po kontroli Gminy Stubno nie podejmowano działań pokontrolnych. Z informacji
przekazanych przez Wójta Gminy Stubno wynika, że z dniem 15 października 2015 r. na
terenie Gminy utworzono punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK).
11. GMINA ŚWILCZA
Gmina Świlcza jest gminą wiejską w powiecie rzeszowskim, obejmującą obszar
o powierzchni 11 223 ha, który zamieszkuje 15 956 mieszkańców.
Rada Gminy Świlcza w ustawowym terminie podjęła wszystkie uchwały, do podjęcia
których zobowiązana była znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Niektóre z podjętych terminowo uchwał były następnie zmieniane lub
zastępowane nowymi uchwałami.
System odbioru odpadów komunalnych obejmuje tylko nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy. Rada Gminy Świlcza nie podjęła uchwały fakultatywnej w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W okresie objętym kontrolą Gmina Świlcza zorganizowała dwa przetargi dotyczące
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Pierwszy przetarg ogłoszono w dniu
16 maja 2013 r. Przedmiotem zamówienia było zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
Gminy Świlcza”. Wpłynęło 5 ofert z których jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Firmy
Handlowo-Usługowo-Transportowej „KAM” Andrzej Dziuba 39-120 Sędziszów Młp.,
Krzywa 12 1A . W dniu 16 lipca 2013 r. została zawarta umowa wykonawcza pomiędzy
Gmina Świlcza a panem Andrzejem Dziuba prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą: Firma Handlowo-Usługowa-Transportowa „KAM” Andrzej Dziuba na okres 12
miesięcy od daty zawarcia umowy.
Drugi przetarg, którego przedmiotem było zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych pochodzących od z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Świlcza” ogłoszono w dniu 29 lipca 2014 r. Wpłynęły 3 oferty z których jako
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najkorzystniejszą wybrano ofertę Konsorcjum firm: Lider konsorcjum - TRANS-FORMERS
KARPATIA Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 46 Partnerzy konsorcjum - EkoGłog
Sp. z o.o. w Głogowie Młp., ul. Towarowa 4A i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Rzeszowie, Al. Sikorskiego 428. Umowa została zawarta została w dniu
3 września 2014 r. na okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Nie uczestniczy również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji wspólnie z innymi
gminami.
Na terenie Gminy Świlcza wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej
zbiórki następujących odpadów komunalnych: papieru i makulatury, szkła bezbarwnego
i kolorowego, tworzywa sztucznego, metali (np. puszki, złom), opakowań
wielomateriałowych (np. opakowania po napojach), przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów budowlanych
i rozbiórkowych (do 1m3), zużytych opon, odpadów biodegradowalnych i odpadów
zielonych, popioły pochodzące z instalacji domowego ogrzewania. Rada Gminy Świlcza
określając stawki opłat, zastosowała niższe ceny w przypadku zbierania odpadów w sposób
selektywny.
Na terenie Gminy Świlcza utworzono jeden punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych. Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie surowce wtórne i odpady
niebezpieczne, wyłącznie od mieszkańców gminy Świlcza. Właściciele nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Świlcza mogą bezpłatnie przywieźć do PSZOK-u różnego
rodzaju odpady posegregowane, np.: stare meble, opony, papier i tekturę, odpady elektryczne
i elektroniczne, zużyty sprzęt AGD, metale, baterie i akumulatory, tworzywa sztuczne, szkło
opakowaniowe, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne, farby i lakiery, kwasy,
detergenty, oleje i tłuszcze, popiół z palenisk domowych, odpady biodegradowalne, odpady
budowlane.
Gmina Świlcza na podstawie sprawozdań podmiotów odbierających odpady
komunalne z terenu gminy wyliczyła odpowiednie poziomy recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia/ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za
rok 2012, 2013 oraz 2014. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła: 9,6%, 22,8%, 33,14%. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych: 0%, 0%, 50%. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 28,7%, 43,4%, 42,3%.
Oznacza to, że Gmina Świlcza nie osiągnęła wymaganych poziomów: recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r. oraz recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych za 2012 i 2013 rok, w związku z tym, że nie odebrała ani nie zebrała
odpadów komunalnych tego typu.
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Wójt Gminy Świlcza w okresie objętym kontrolą przeprowadził kontrole
przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Kontrolę podmiotu – Firma HandlowoUsługowa-Transportowa „KAM” Andrzej Dziuba 39-120 Sędziszów Młp., Krzywa 12 1A,
odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Świlcza przeprowadził upoważniony
pracownik Urzędu Gminy Świlcza. Kontrolą objęto spełnienie wymogów rozporządzenia
Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Świlcza nie wszczął żadnego postępowania
administracyjnego w sprawie nałożenia kary i nie nakładał kar na przedsiębiorców
odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
W ustawowym terminie Wójt Gminy przesłał sprawozdanie Gminy Świlcza z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012, 3013 oraz za 2014 do
Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska. Działając na podstawie art. 9r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego wezwał Wójta Gminy Świlcza do
uzupełnienia i poprawienia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2012 oraz 2013 rok. W ustawowym terminie 30 dni od
otrzymania wezwania, Wójt przesłał korektę sprawozdania Gminy Świlcza z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012 oraz za rok 2013 do obu
organów. Do dnia zakończenia kontroli, tj. do 29 maj 2015 r., Marszałek Województwa
Podkarpackiego nie wezwał Wójta Gminy Świlcza do uzupełnienia i poprawienia
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014
rok.
Gmina Świlcza na stronie internetowej www.swilcza.com.pl w zakładce SYSTEM
GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE ŚWILCZA udostępnia wszystkie wymagane
informacje wymienione w art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Gmina Świlcza prowadziła i prowadzi kampanię informacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie systemu gospodarowania
odpadami po 1 lipca 2013 r. Od styczniu 2013 r. rozpoczęła się kampania edukacyjna
w lokalnej gazetce pn. „Trzcionka” – kwartalnik informacyjny Gminy Świlcza. Zamieszczano
w nim artykuły poświęcone nowemu systemowi gospodarowania odpadami, ze szczególnym
uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. Gmina Świlcza organizowała zebrania
wiejskie z mieszkańcami sołectw, na których udzielano informacji o nowym systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi, o prawach i obowiązkach właścicieli
nieruchomości, określonych w uchwałach. Pracownicy Urzędu Gminy świadczyli również
pomoc w wypełnianiu deklaracji. Przed złożeniem deklaracji, w Referacie Gospodarki
Mieniem i Planowania Przestrzennego, mieszkańcy zaopatrywani byli w specjalne broszurki
poświęcone nowemu systemowi gospodarowania odpadami w Gminie Świlcza,
w szczególności o sposobie segregacji odpadów komunalnych. Na tablicach informacyjnych
umieszczane były także plakaty informujące o nowym systemie.
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Gmina Świlcza od 1 stycznia 2012 r. prowadzi rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr zawiera
11 pozycji, z czego 1 podmiot został wykreślony. Wykreślenie z rejestru nastąpiło na wniosek
podmiotu.
Gmina Świlcza dokonała analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r.
i 2014 r. Dane zawarte w analizach zostały wykorzystane do ogłoszenia nowego przetargu na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Świlcza.
Kontrola przeprowadzona w ramach cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
nie wykazała nieprawidłowości.
12. MIASTO I GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI
Gmina Baranów Sandomierski jest gminą miejsko-wiejską o powierzchni 122 km2,
którą na dzień 31 grudnia 2014 r. zamieszkiwało 12 581 osób. Nie należy do związku
międzygminnego, samodzielnie realizuje zadania wnikające z ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Rada Miasta podjęła w terminie wymagane ustawą uchwały, za
wyjątkiem Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Baranów
Sandomierski, którą podjęła po terminie w lutym 2013 r. Podjęła również jedną z uchwał
fakultatywnych w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych. Nie uczestniczy także w partycypacji kosztów budowy takich instalacji
wspólnie z innymi gminami.
W okresie objętym kontrolą, Burmistrz Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim
zorganizował dwa przetargi na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości. W wyniku rozstrzygnięcia pierwszego, w dniu 26 czerwca 2013 r.
została zawarta umowa z Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o., ul. Komunalna 1,
37-450 Stalowa Wola, na okres od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. Umowa
zawierała zapis o zagospodarowaniu odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych
odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów wskazanej dla
regionu północnego w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Podkarpackiego lub
w Instalacji Zastępczej, w przypadku braku instalacji regionalnej, wskazanej w obowiązującej
uchwale Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki
odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
Drugi przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-KWIAT Sp. z o.o. w Woli
Jachowej, z którym Gmina podpisała umowę w dniu 16 czerwca 2014 r. na „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baranów Sandomierski,
z terminem obowiązywania od 1 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.
Gmina Baranów Sandomierski ustanowiła i wprowadziła system selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Systemem objęci zostali właściciele nieruchomości na
terenach zamieszkałych oraz niezamieszkałych. Zostali oni zobowiązani do selektywnej
zbiórki następujących odpadów: papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań szklanych,
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opakowań wielomateriałowych, odpadów zielonych ulegających biodegradacji,
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów i odzieży, popiołów, styropianów
budowlanych i opakowaniowych odpadów niebezpiecznych i problemowych typu:
opakowania po farbach, lakierach, środkach ochrony roślin, kleje.
Rada Miejska wybrała metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, biorąc pod
uwagę wielkość gospodarstwa, przy czym stawkę opłaty uzależniono od wielkości
gospodarstwa odpowiadającego liczbie osób w nim zamieszkujących, ustalając niższe stawki
opłat (od 40-33%) dla odpadów zbieranych w sposób selektywny. W przypadku
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, opłatę ustalono jako iloczyn liczby
pojemników z odpadami powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty, przy czym
stawki opłat za pojemniki, zróżnicowano pod kątem sposobu zbierania odpadów oraz
wielkości pojemnika, ustalając niższą stawkę (od 40-32%) za odpady zbierane selektywnie.
W ramach uiszczanej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami,
zapewniono odbiór bez ograniczeń ilościowych, zgodnie z ustalonym harmonogramem
następujących odpadów zbieranych selektywnie na terenie nieruchomości: opakowania
szklane, papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone
ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie
i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane
i rozbiórkowe. Ponadto, utworzono punkty zbiórki odpadów na terenach miejsc publicznych,
zapewniając zbieranie papieru, tworzyw sztucznych i szkła, w urzędach i szkołach - zużytych
baterii, a w przypadku leków, w wyznaczonych placówkach aptek lub punktach aptecznych.
Odbiór wszystkich odpadów prowadzony był przez podmiot wybrany w drodze przetargu,
w ramach podpisanej z gminą umowy.
Gmina utworzyła punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którego
budowa została zakończona 19 maja 2015 r. Na dzień zakończenia kontroli inwestycja nie
została przekazana do eksploatacji. Do PSZOK-a będą mogły być dostarczane przez
właścicieli nieruchomości wszystkie odpady wymienione w Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Baranów Sandomierski, bez ograniczeń ilościowych.
Gmina sporządzała i przesyłała w ustawowym terminie roczne sprawozdanie
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013 oraz
2014 rok. Ze względu na uchybienia, którymi obarczone były sprawozdania, po stosownym
wezwaniu przez WIOŚ (w 2012 i 2013 r.), Gmina w wyznaczonym terminie dokonywała ich
korekty, wykazując ostatecznie osiągnięte poziomy:
 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r. – 18,06%, za
2013 r. – 72,3% oraz za 2014 r. – 26,8%;
 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2012 r. – 0%, za
2013 r. – 100% oraz za 2014 r. – 100%;
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 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania za 2012 r. – 4,9%, za 2013 r. – 54,0% oraz za 2014 r. –
6,98%.
W dniu 22 września 2015 r. do WIOŚ, wpłynęła kolejna korekta sprawozdania za
2013 r. W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie uległ poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania z 54% na 36,91%. Po
analizie danych zamieszczonych w dokumencie ustalono, że wyliczony poziom obliczony
został poprawnie.
Gmina nie prowadziła na bieżąco weryfikacji kwartalnych sprawozdań
przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne. Czynności tej dokonywano
na etapie sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi na terenie gminy. W przypadkach stwierdzonych uchybień
i niezgodności, do przedsiębiorców kierowano wezwania w celu korekty danych zawartych
w sprawozdaniach kwartalnych.
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w okresie objętym kontrolą,
prowadził kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości. Przedmiotem kontroli było przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, rozporządzenia MŚ w sprawie szczegółowych wymagań
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
przestrzeganie warunków umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady komunalne
z terenu gminy.
Organ ten nie wszczął żadnego postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary
i nie nakładał kar na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, pomimo iż w IV kwartale 2013 r. oraz w I kwartale 2014 r. zmieszane odpady
komunalne przekazywane były do instalacji zastępczej, zamiast do RIPOK-a, powołanego
uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. pn. Zakład
Segregacji i Kompostowania Odpadów w Tarnobrzegu, którego eksploatację rozpoczęto
1 października 2013 r. Organ, w okresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych
do instalacji zastępczej, prowadził z podmiotem odbierającym odpady pisemną
korespondencję, podczas której 20 lutego 2014 r. wezwał podmiot do przestrzegania
warunków zawartej umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów.
Kontrolowana Gmina wywiązała się z obowiązku prowadzenia Rejestru działalności
regulowanej. Nie weryfikowała oświadczeń podmiotów starających się o wpis do rejestru pod
względem spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g. oraz rozporządzenia Ministra
środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sprawdzała jedynie
kompletność wniosków.
Gmina dokonała analizy gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Baranów Sandomierski za 2013 r. i 2014 r. w celu pozyskanie niezbędnych informacji i ich
wykorzystania do stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi. Analizie poddano: koszty poniesione z wdrożeniem
i obsługą nowego systemu, osiągnięte przez gminę poziomy: ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, recyklingu niektórych frakcji odpadów, masy
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odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów, liczbę mieszkańców zameldowanych na
terenie gminy w odniesieniu do danych zawartych w złożonych deklaracjach, liczbę
mieszkańców, którzy nie podpisali umów na odbiór odpadów komunalnych. W oparciu
o wykonane analizy, uznano za celowe dalsze uświadamianie mieszkańców w zakresie
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz racjonalnego ich sortowania.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy Baranów Sandomierski nie umieszczono
wszystkich informacji wymaganych art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, zarządzeniem
pokontrolnym Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski został zobowiązany do
umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta informacji wynikających z art. 3 ust.2
pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do
dokonywania weryfikacji sprawozdań półrocznych przekazywanych przez podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Gmina w wyznaczonym terminie przesłała informacje o zakresie podjętych działań,
służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń.
13. MIASTO I GMINA PRUCHNIK
Gminę miejsko-wiejską Pruchnik o obszarze ok. 80 km2 zamieszkuje 9971
mieszkańców (w tym samo miasto Pruchnik liczy ok. 3 700 mieszkańców). Jest to gmina
powiatu jarosławskiego o charakterze rolniczym z preferowaną funkcją turystyczną.
Po terminowym wdrożeniu uchwał dotyczących znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości porządku w gminach, Gmina Pruchnik przeprowadziła dwa przetargi na „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy
Pruchnik”. Wynikiem obydwu przetargów było zawarcie stosownych umów z wyłonioną
firmą, tj. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu
Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. Przemyska 15. Pierwsza umowa obowiązywała do końca 2014
roku, natomiast druga obowiązuje do końca 2015 roku.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jarosławiu
przekazuje odebrane od mieszkańców odpady do Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Młynach („EMPOL”). Przedsiębiorstwo zapewnia odbiór
odpadów w każdej ilości (w ramach ustalonej opłaty uiszczanej przez mieszkańców). Zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik obowiązek
selektywnego zbierania odpadów dotyczy: papieru i makulatury, szkła bezbarwnego
i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali ( np. puszki, złom), opakowań wielomateriałowych
(np. opakowań po napojach), przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,
odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych.
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jarosławiu, punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) wyznaczony został w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jarosławiu – Makowisko 163, 37-500 Jarosław.
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Zamiar przekazania selektywnie zebranych odpadów (poza terminem wynikającym
z harmonogramu) mieszkaniec Gminy zgłasza w Urzędzie Miejskim, który wskazuje adres
miejsca odbioru tych odpadów lub uzgadnia odbiór tych odpadów na koszt mieszkańca,
transportem PGKiM w Jarosławiu.
Gmina Pruchnik weryfikuje kwartalne sprawozdania przekazywane przez podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jarosławiu). Kontrolowana jest terminowość
przesłania i rzetelność wypełnienia sprawozdań. W przypadku zaistnienia niejasności
pracownik Urzędu Gminy dokonuje uzgodnień z przedstawicielem Firmy.
Ponadto kontrolowana jest działalność PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu w terenie, podczas
dokonywania odbioru odpadów – przedłożono przykładowe protokoły kontroli odbioru
odpadów w miejscowości Pruchnik i Rozbórz Długi, przeprowadzonych w lutym 2015 roku.
W protokole z dnia 19 lutego 2015 r. nie stwierdzono naruszeń – odpady zostały odebrane
zgodnie z harmonogramem. Również w protokole z dnia 20 lutego nie stwierdzono
nieprawidłowości.
Roczne sprawozdania (za lata 2012, 2013 i 2014) z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi, zostały terminowo przesłane do Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie i do WIOŚ Rzeszów.
W latach 2013 -2014 Gmina Pruchnik osiągnęła wymagane ustawą poziomy recyklingu oraz
poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania.
Gmina Pruchnik na swojej stronie internetowej udostępniła informacje wymagane art.
3 ust.2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Gmina Pruchnik prowadziła i prowadzi kampanię informacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie systemu gospodarowania
odpadami po 1 lipca 2013 r.
Gmina Pruchnik prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w którym wpisanych jest 5 podmiotów.
Gmina Pruchnik dokonała analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r.
Kontrola przeprowadzona w ramach cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
nie wykazała nieprawidłowości.
14. GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
Gmina i Miasto Sokołów Małopolski jest gminą miejsko-wiejską, obejmującą obszar
o powierzchni 134,1 km2, który zamieszkuje 17 038 mieszkańców.
Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim w ustawowym terminie tj. do 31 grudnia
2012 r. podjęła wszystkie uchwały, do podjęcia których zobowiązana była znowelizowaną
ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niektóre z podjętych terminowo
uchwał były następnie zmieniane lub zastępowane nowymi uchwałami.
System odbioru odpadów komunalnych obejmuje tylko nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy. Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim nie podjęła uchwał
fakultatywnych, tj.
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 w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne,
 w sprawie podziału obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców,
gęstość zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
W dniu 19 kwietnia 2013 r. ogłoszony został przetarg przedmiotem którego było
zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sokołów
Małopolski odbieranych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
w terminie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.” Jako najkorzystniejsza wybrano ofertę
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienna 7, z którym
w dniu 24 maja 2013 r. została zawarta na wykonanie tego zadania.
Kolejny przetarg ogłoszony został w dniu 23 października 2014 r. Przedmiotem
zamówienia było zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
Gminy Sokołów Małopolski odbieranych od właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.” Jako
najkorzystniejsza wybrano ofertę Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 36-050 Sokołów
Małopolski, ul. Łazienna 7, z którym w dniu 19 grudnia 2014 r. zawarto stosowną umowę na
wykonanie tego zadania.
Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych. Nie uczestniczy również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji
wspólnie z innymi gminami.
Na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski wprowadzono obowiązek selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia
selektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych: papieru i tektury, metali,
tworzywa sztuczne, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych
opon oraz odpadów zielonych. Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim określając stawki
opłat, zastosowała niższe ceny w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.
Na terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski utworzono jeden Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Do PSZOK można bezpłatnie przekazywać następujące
odpady: papieru, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, szklane,
zielone, biodegradowalne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, świetlówki i inne źródła światła,
przeterminowanych leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte
baterie i akumulatory, komunalne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach
domowych.
Gmina Sokołów Małopolski na podstawie sprawozdań podmiotów odbierających
odpady komunalne z terenu gminy wyliczyła odpowiednie poziomy recyklingu
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i przygotowania do ponownego użycia/ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji za rok 2012, 2013 oraz 2014:
 osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 14,3%,
17,39%, 24,10%,
 osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 0%, 100%,
100%,
 osiągnięte poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania: 44,6%, 55,04%, 35,09%.
Oznacza to, że nieosiągnięte zostały wymagane poziomy: recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych za 2012 rok, w związku z tym, że nie odebrano ani nie zebrano
odpadów tego typu w strumieniu odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2013 rok.
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski w okresie objętym kontrolą,
przeprowadził kontrolę Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim
w zakresie spełniana przez podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na odbiorze
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Kontrola nie wykazała
nieprawidłowości.
W okresie objętym kontrolą Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski nie
wszczął żadnego postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary i nie nakładał kar
na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski przesłał terminowo sprawozdania
Gminy Sokołów Małopolski z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za rok 2012, 3013 oraz za 2014 do Marszałka Województwa Podkarpackiego
oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W latach 2012-2013
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Marszałek Województwa
Podkarpackiego nie wzywali Burmistrza Gminy do uzupełnienia i poprawienia sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013 rok. Do
dnia zakończenia kontroli, tj. do 4 września 2015 r., Marszałek Województwa
Podkarpackiego nie wezwał Burmistrza Gminy do uzupełnienia i poprawienia sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok.
Gmina Sokołów Małopolski na stronie internetowej www.ugim.sokolow-mlp.pl
udostępnia wszystkie wymagane informacje wymienione w art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Gmina Sokołów Małopolski prowadziła i prowadzi kampanię informacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie systemu gospodarowania
odpadami po 1 lipca 2013 r. Od styczniu 2013 r. rozpoczęła się kampania edukacyjna
w lokalnej gazetce pn. „Kurier Sokołowski”. Zamieszczano w nim artykuły poświęcone
nowemu systemowi gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej
zbiórki odpadów. Nowe zasady gospodarowania odpadami zamieszczane były również na
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stronie internetowej urzędu. Gmina organizowała zebrania wiejskie z mieszkańcami sołectw,
na których udzielano informacji o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi,
o prawach i obowiązkach właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach. Informacje
o zebraniach i spotkaniach umieszczane były w miejscach publicznych oraz na stronie
internetowej gminy. Pracownicy Urzędu Gminy świadczyli również pomoc w wypełnianiu
deklaracji. Na tablicach informacyjnych umieszczane były także plakaty informujące
o nowym systemie.
Gmina Sokołów Małopolski od 1 stycznia 2012 r. prowadzi rejestr działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Rejestr zawiera 9 pozycji. Od dnia funkcjonowania rejestru wykreślono 3 podmioty,
wykreślenie z rejestru nastąpiło na wniosek przedsiębiorcy.
Gmina Sokołów Małopolski dokonała analiz stanu gospodarki odpadami
komunalnymi za 2013 r. i 2014 r. Dane zawarte w analizach mają za zadanie zweryfikować
możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie możliwości przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz pozostałości
z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych, kosztów systemu gospodarki odpadami
komunalnymi.
W związku z nieosiągnięciem w roku 2013 wymaganego poziomu ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, została
wymierzona administracyjna kara pieniężna na podstawie art. 9z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Sokołów Małopolski
wniosła odwołanie na ww. decyzję. które przekazane zostało do GIOŚ.
15. GMINA USTRZYKI DOLNE
Gmina Miejsko-Wiejska Ustrzyki Dolne zajmuje obszar 478 km2. Gminę zamieszkuje
18159 mieszkańców. Jest to gmina o charakterze turystycznym, z peryferyjnym położeniem –
od wschodu granicząca z Ukrainą. Ustrzyki Dolne są miastem powiatowym.
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych terminowo podjęła uchwały do podjęcia których
była zobowiązana ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Później Rada Miejska
podejmowała nowe uchwały którymi zastępowała podjęte terminowo uchwały. Podjęła
również uchwałę postanawiającą o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Gmina Ustrzyki Dolne od momentu wejścia w życie ustawy, przeprowadziła trzy
przetargi na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady, położonych na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne i ich
zagospodarowanie”. Jako najkorzystniejszą we wszystkich trzech przetargach wybrano ofertę
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Brzegi Dolne 1, 38-700
Ustrzyki Dolne, z którym podpisano stosowne umowy.
Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne znajduje się instalacja do mechanicznego
przetwarzania odpadów – Stacja Przeładunkowa Odpadów z Sortownią z/s przy
ul. Przemysłowej 16 w Ustrzykach Dolnych. Właścicielem Instalacji jest Gmina Ustrzyki
Dolne, natomiast administratorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
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Spółka z o.o. w Brzegach Dolnych. Stacja Przeładunkowa Odpadów z Sortownią odpadów
selektywnie zebranych i zmieszanych wpisana została jako instalacja przewidziana do
zastępczej obsługi Regionu Południowo-Wschodniego w zakresie przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych – w Uchwale Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Podkarpackiego.
Zmieniony Uchwałą Nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 29 października 2013 r. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
i gminy Ustrzyki Dolne zobowiązuje właścicieli nieruchomości do prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych: makulatury, tworzyw sztucznych, opakowań szklanych
bezbarwnych, opakowań szklanych kolorowych i ich magazynowania w pojemnikach do tego
celu przeznaczonych a podmiot odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do
odbierania każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości
w sposób selektywny i odpadów zmieszanych.
Utworzony przez Gminę Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ma
siedzibę w Ustrzykach Dolnych przy ul. Przemysłowej 16, gdzie znajduje się również Stacja
Przeładunkowa Odpadów z Sortownią, obsługiwana przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej. Zgodnie z zawartą umową, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej zobowiązuje się do utrzymania i obsługi PSZOK-u. Punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych przyjmuje nieodpłatnie, w ramach pobranej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostarczone we własnym zakresie, gromadzone
w sposób selektywny odpady pochodzące z nieruchomości zamieszkałych obejmujące:
papier, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, opakowania wielomateriałowe,
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie,
opony, metale, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i odpady ulegające
biodegradacji (nie dotyczy odpadów gromadzonych w kompostownikach), przeterminowane
lekarstwa oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
z wyjątkiem azbestu. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w ramach
pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można także przekazać zebrane
w sposób selektywny odpady komunalne: budowlane i rozbiórkowe pochodzące
z nieruchomości zamieszkałych. PSZOK funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach
od 700 do 1700.
Gmina Ustrzyki Dolne weryfikuje kwartalne sprawozdania przekazywane przez
podmiot (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzegach
Dolnych) odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Kontrolowana jest
terminowość przesłania i rzetelność wypełnienia sprawozdań. Wszelkie zaistniałe niejasności
są weryfikowane na bieżąco, po konsultacji z przedstawicielem Firmy. W dotychczasowej
praktyce nie zanotowano nieprawidłowości w zakresie terminów składania sprawozdań
kwartalnych oraz ich rzetelności.
Kontrolowana jest również jakość usług wykonywanych przez MPGK Sp. z o.o.
w terenie, głównie pod względem zgodności z harmonogramem odbioru odpadów.
W przypadku sporadycznie zaistniałych skarg ze strony mieszkańców, problem
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z terminowością odbioru odpadów jest rozwiązywany na bieżąco bez zbędnej biurokracji, po
konsultacji z Kierownikiem Zakładu Oczyszczania Miasta MPGK Sp. z o.o.
Sprawozdania roczne (za lata 2012, 2013 i 2014) z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi, zostały terminowo przesłane do Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie i do WIOŚ Rzeszów. Działając na podstawie art. 9r ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Burmistrza do uzupełnienia i poprawienia
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013
rok. W ustawowym terminie 30 dni od otrzymania wezwania, Burmistrz przesłał korektę
sprawozdania Gminy Ustrzyki Dolne z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2013 do obu organów.
W latach 2012 -2014 Gmina Ustrzyki Dolne osiągnęła wymagane ustawą poziomy
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła
oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przeznaczonych do składowania. W roku 2013 osiągnięto wymagany poziom dla odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, natomiast w roku 2012 i 2014 nie zebrano tego typu odpadów.
Organ Gminy wywiązał się z obowiązku prowadzenia rejestru działalności
regulowanej, a także prowadzenia kampanii edukacyjnych.
Gmina wykonała roczną analizę gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r.
w terminie do 30 kwietnia 2015 r.
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
16. GMINA ZAKLIKÓW
Gmina Zaklików jest gminą miejsko-wiejską zajmującą obszar 202,15 km2
zamieszkiwany przez 7811 osób. Nie należy do związku międzygminnego, samodzielnie
realizuje zadania wnikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Gmina Zaklików podjęła, wymagane ustawą uchwały po ustawowym terminie –
w 2013 r. oraz jedną uchwałę, tj. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług
świadczonych przez Gminę Zaklików w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi
– w 2014 r. Wszystkie podjęte uchwały, za wyjątkiem uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmieniono lub
uchylono poprzez wydanie kolejnych uchwał. Gmina podjęła dwie uchwały fakultatywne:
w sprawie postanowienia o odbieraniu od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz w sprawie określenia rodzaju
dodatkowych usług świadczonych przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te
usługi.
Gmina Zaklików nie buduje i nie posiada własnej regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, nie partycypuje w kosztach budowy, utrzymania
i eksploatacji z innymi gminami takiej instalacji.
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Gmina Zaklików zorganizowała i przeprowadziła przetarg na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zawarła
umowę w dniu 17 czerwca 2013 r., z Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o.o. w Stalowej
Woli, na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów
komunalnych z terenu Gminy Zaklików w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r. Zgodnie
z umową MZK Sp. z o.o. ma obowiązek odbierać od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych, każdej ilości zmieszanych (niesegregowanych) odpadów
komunalnych lub selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaklików. W dniu
30 grudnia 2014 r., w wyniku kolejnego przetargu, do obsługi Gminy wybrano ponownie
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli i podpisano z nim umowę w dniu
8 stycznia 2015 r. na okres do 8 lipca 2015 r., przy czym przedmiot umowy nie uległ zmianie.
Gmina ustanowiła selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych: papier
i tektura (czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe,
itp.); tworzywa sztuczne (folia, opakowania z tworzyw sztucznych, drobny złom); szkło
(w tym opakowania ze szkła); odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów
i parków; odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne); odpady
wielkogabarytowe; odpady z remontów w ilości przekraczającej 120 l; przeterminowane leki;
zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; zużyte opony;
niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe oleje, pozostałości po środkach
ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych niebezpiecznych używanych
w gospodarstwie), odzież i tekstylia;. Odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości większej niż
120 l, mieszkańcy mają obowiązek przekazywać przedsiębiorcy na własny koszt; w mniejszej
zaś ilości mieszkańcy umieszczają w pojemniku na zmieszane odpady komunalne. Gmina,
ustaliła ograniczenie ilości odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów, w ramach
opłaty, tj. zmieszanych odpadów komunalnych – 240 l miesięcznie od jednego gospodarstwa
domowego; odpadów biodegradowalnych – 120 l miesięcznie.
Rada Gminy po 3-krotnej zmianie uchwały dokonała ostatecznego wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłat, stosując o 50% niższe stawki dla
odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny. Miesięczna opłata za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzącymi z nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiła iloczyn liczby
zadeklarowanych przez właścicieli pojemników oraz stawki opłaty zróżnicowanej ze względu
na sposób zbierania odpadów oraz wielkość pojemnika, ustalając niższą stawkę (od 14-49%)
za odpady zbierane selektywnie.
Gmina Zaklików dotychczas nie utworzyła stacjonarnego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, jak również nie zorganizowała PSZOK „mobilnego”. Na
dzień kontroli Gmina uzyskała pozwolenie na budowę PSZOK. Decyzja nie jest jednak
prawomocna.
Gmina wywiązała się z obowiązku sporządzania i przesyłania w ustawowym terminie
rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
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za 2012, 2013 oraz 2014 rok wykazując (po dokonanych korektach za 2012, 2013 i 2014 r.),
ostatecznie osiągnięte poziomy:
 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r. – 12,05%, za
2013 r. – 30,01% oraz za 2014 r. – 36,3%;
 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za 2012 r. – 100%, za
2013 r. – 100% oraz za 2014 r. – 100%;
 poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania za 2012 r. – 77,3%, za 2013 r. – 71,5% oraz za 2014 r. –
48,0%.
Oznacza to, że nieosiągnięte zostały wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za 2012 i 2013 rok.
Burmistrz Zaklikowa, prowadzi weryfikację kwartalnych sprawozdań przedkładanych przez
przedsiębiorcę świadczącego usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu
odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaklików. Ponadto organ przeprowadził jedną
kontrolę ww. przedsiębiorcy. W związku z przekazywaniem odpadów komunalnych do
instalacji zastępczej dla Regionu Północnego Województwa Podkarpackiego, tj. do Sortowni
odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie, pomimo uruchomienia od października
2013 r., instalacji RIPOK, Burmistrz Zaklikowa nałożył na odbiorcę odpadów (Spółkę MZK
w Stalowej Woli) 2 kary umowne w łącznej wysokości 1000 zł. Po przedstawieniu przez
Prezesa MZK Stalowa Wola, opinii prawnych (z dnia 12 lutego 2014 r. oraz 7 marca
2014 r.), wg których, zgodnie z art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpadach, strumień zmieszanych
odpadów komunalnych może zostać skierowany do instalacji zastępczych, m. in.
w przypadku, gdy instalacja RIPOK nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn. Jako
inną przyczynę wskazano w opinii prawnej, „brak zawartej umowy z RIPOK w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych, któremu podlega umowa odpłatna zawierana przez Spółkę”.
Kolejna opinia prawna oraz pismo UOKiK z dnia 7 marca 2014 r., argumentujące
niesłuszność nałożenia kar umownych w opisanym przypadku, były podstawą zawarcie
porozumienia i zwrotu naliczonych kar pieniężnych (1000 zł).
Organ Gminy wywiązał się z obowiązku prowadzenia rejestru działalności
regulowanej, a także prowadzenia kampanii edukacyjnych. Nie prowadził weryfikacji
oświadczeń podmiotów pod względem spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.
oraz rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Według przedstawiciela Gminy, składane przez przedsiębiorców oświadczenia, są
wystarczającym dokumentem, potwierdzającym spełnianie wymagań przez podmioty.
Gmina wykonała roczną analizę gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 r.
w terminie do 30 kwietnia 2015 r., przy czym nie podała w niej informacji nt. kosztów
poniesionych przez Gminę, w związku z funkcjonowaniem nowego systemu gospodarowania
odpadami.
W trakcie kontroli stwierdzono również inne nieprawidłowości:
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 w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, nie określono
warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
jak również nie stworzono mieszkańcom możliwości składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej;
 nie udostępniono na stronie internetowej urzędu gminy informacji, w zakresie danych
podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy
Zaklików oraz nt. miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zaklików, zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania za lata 2012 i 2013; nt. punktów
selektywnego zbierania odpadów; jak również zbierających zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia
29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
 nie zrealizowano obowiązku dokonania analizy gospodarki odpadami komunalnymi za
rok 2012 i 2013, zaś w rocznej analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi za
2014 r., nie zawarto informacji o kosztach poniesionych w związku z odbieraniem,
odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
 wydano zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące do podjęcia działań w celu
wyeliminowania uchybień;
 wystąpiono do Przewodniczącego Rady Gminy Zaklików z informacją o stwierdzonej
nieprawidłowości polegającej na nie określeniu w ramach podjętej uchwały w sprawie
ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 wszczęto z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, administracyjnej
kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2013 roku, poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
Burmistrz Zaklikowa poinformował w wyznaczonym terminie o zakresie podjętych
działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń.
17. GMINA MIEJSKA LUBACZÓW
Lubaczów jest miastem powiatowym będącym siedzibą instytucji regionalnych.
Miasto Lubaczów zajmuje powierzchnię 25,7 km2, z liczbą ludności wynoszącą ok.12 800
mieszkańców.
Gmina Miejska Lubaczów terminowo wdrożyła uchwały dotyczące znowelizowanej
ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach.
Od wejścia w życie ustawy, Gmina przeprowadziła trzy przetargi na „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne”. We wszystkich 3 przetargach
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zwyciężyły najkorzystniejsze oferty złożone przez miejscowe Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Spółka z o.o. w Lubaczowie. Ostatnia umowa
zawarta na świadczenie usług, pomiędzy Gminą Miejską Lubaczów a Przedsiębiorstwem,
obowiązuje do końca 2015 roku.
Na terenie Gminy Miejskiej Lubaczów nie ma instalacji do przetwarzania odpadów.
Odpady komunalne z Miasta Lubaczowa odebrane przez Przedsiębiorstwo są transportowane
do instalacji Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „EMPOL” Spółka z o.o. – Zakład
Zagospodarowania Odpadów w Młynach z lokalizacją – Młyny 111A (RIPOK).
W Lubaczowie obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych –
w uchwalonym przez Radę Miejską w Lubaczowie „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Lubaczowa” istnieje następujący zapis: „właściciele
nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a przedsiębiorca
odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów: papieru
i makulatury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzywa sztucznego, metali (np. puszki,
złom), opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach), przeterminowanych
leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych”.
W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady odbierane
są bezpośrednio z terenu nieruchomości oraz przyjmowane do PSZOK odpady następujące
(w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości): papier
i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady
wielkogabarytowe, odpady zielone, odzież i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (takie jak: gruz, szkło
okienne, stolarka okienna i drzwiowa, płyty, elementy metalowe i inne), odpady
niebezpieczne, takie jak: przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki,
chemikalia.
Funkcjonujący w Lubaczowie PSZOK zlokalizowany jest na terenie siedziby
Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o.
w Lubaczowie przy ul. Kraszewskiego 7. Przedsiębiorstwo to obsługuje go na zasadzie
umowy zawartej z Zarządem Miasta Lubaczów, zgodnie z którą „podmiot obsługujący gminę
winien zorganizować, wyposażyć i obsługiwać Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
komunalnych (PSZOK) położony na terenie miasta Lubaczowa.”
Firma wyłoniona z przetargu i wykonująca usługi jest kontrolowana w zakresie
sprawozdawczości oraz warunków świadczenia usług zapisanych w umowie. Kontrolowana
jest terminowość przesłania i rzetelność wypełnienia sprawozdań. Wpływające sprawozdania
są na bieżąco weryfikowane. Nadzorowana jest jakość i terminowość usług wykonanych
w danym miesiącu, po którym sporządzany jest „protokół należytego wykonania przedmiotu
zamówienia na wykonanie usługi”. Działalność firmy kontrolowana jest w okresach
miesięcznych, dokumentowana każdorazowo protokołem. Protokół ten stanowi podstawę do
dokonania płatności za wykonane usługi. Drastyczne naruszenie warunków umowy mogłoby
spowodować zawieszenie płatności.
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W dotychczasowej praktyce nie zanotowano nieprawidłowości w zakresie terminów składania
sprawozdań oraz ich rzetelności.
Wszystkie roczne sprawozdania (za lata 2012, 2013 i 2014) z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zostały terminowo przesłane do Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie i do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Rzeszowie.
W latach 2012 -2014 Gmina Miejska Lubaczów osiągnęła wymagane ustawą poziomy
recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania. W roku
2013 i 2014 Gmina osiągnęła wymagany poziom dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
natomiast w roku 2012 mieszkańcy Gminy nie przekazywali tych odpadów.
Na stronie internetowej Gminy umieszczono wszystkie wymagane informacje
wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.
Gmina Miejska Lubaczów nie ograniczyła się do jednorazowej kampanii
informacyjnej przed wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami
i regularnie prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Gmina od czerwca 2012 r. prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Aktualnie w rejestrze
znajduje się 6 podmiotów. Od dnia funkcjonowania rejestru, wykreślano 4 podmioty, na ich
wniosek.
W kwietniu 2014 r. została dokonana analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi.
Kontrola przeprowadzona w ramach cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
nie wykazała nieprawidłowości.
18. GMINA MIASTO ŁAŃCUT
Gmina Miasto Łańcut obejmuje teren o powierzchni 1 942 ha, który na dzień
31 grudnia 2014 r. zamieszkiwało 17 794 mieszkańców. Gmina Miasto Łańcut samodzielnie
realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach – nie należy do związków międzygminnych.
Rada Miasta Łańcuta w ustawowym terminie tj. do 31 grudnia 2012 r. podjęła pięć
uchwał, do podjęcia których zobowiązana była znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Niektóre z podjętych terminowo uchwał były następnie zmieniane lub
zastępowane nowymi uchwałami. W uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie określono warunków i trybu składania
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Po ustawowym terminie tj. w dniu 26 lutego 2013 r. Rada Miasta Łańcuta podjęła uchwałę
w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
tej stawki.
Rada Miasta Łańcuta nie podejmowała uchwał fakultatywnych. W trakcie
przygotowywania jest uchwała fakultatywna w sprawie przejęcia obowiązku odbioru
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odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Łańcuta, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W dniu 20 marca 2013 r. ogłoszony został przetarg którego przedmiotem było zadanie
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Miasta Łańcuta”. Wpłynęła jedna – Łańcuckiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut. W dniu 25 czerwca 2013 r. została
z ww. podmiotem została zawarta umowa na wykonanie usługi w zakresie odbierania
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Gminy Miasta Łańcuta oraz dostarczanie worków do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych. Umowa została zawarta od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.
W związku z powyższym, w dniu 31 marca 2015 r. został ogłoszony nowy przetarg na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
z terenu Miasta Łańcuta. Wpłynęła jedna oferta. Oferent został zawiadomiony
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z uwagi na fakt, iż cena
najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
W dniu 11 czerwca 2015 r. została zawarta umowa uzupełniająca, na okres od 1 lipca 2015 r.
do 31 sierpnia 2015 r., pomiędzy Miastem Łańcut a Łańcuckim Zakładem Komunalnym
Sp. z o.o. w Łańcucie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Łańcuta.
Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych. Nie uczestniczy również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji
wspólnie z innymi gminami.
Na terenie Gminy Miasto Łańcut wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia
selektywnej zbiórki następujących odpadów komunalnych: makulatury; szkła
opakowaniowego, tworzyw sztucznych, metali (np. puszki, złom), opakowań
wielomateriałowych (np. opakowania po napojach), przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów budowlanych
i rozbiórkowych (np. gruz, styropian), zużytych opon, odpadów biodegradowalnych (trawa,
liście, gałęzie, niezanieczyszczone drewno), żużla i popiołu, pozostałych zmieszanych
odpadów komunalnych. Rada Gminy Miasta Łańcuta określając stawki opłat, zastosowała
niższe ceny w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.
Na terenie Gminy Miasta Łańcuta utworzono jeden Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych. PSZOK zlokalizowany jest na terenie Łańcuckiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut. Do PSZOK można bezpłatnie
przekazywać następujące odpady: papier i tektura, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne,
metal (np. puszki, złom), opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po napojach),
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. meble), gruz budowlany i rozbiórkowy,
zużyte opony, odpady biodegradowalnych w tym odpady zielone, żużel i popiół.
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Na podstawie sprawozdań podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu
Gminy Miasta Łańcuta, zostały wyliczone poziomy recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia/ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za
rok 2012 i odpowiednio za rok 2013 i 2014:
 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 81,3%,
29,64%, 45,58%;
 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%,
100%, 100%;
 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania: 70,70%, 50,60%, 30,36%.
Ze sprawozdania Gmina Miasto Łańcut z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2013 wynika, że w roku 2013 Gmina nie osiągnęła wymaganego
poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania.
W okresie objętym kontrolą Burmistrz Gminy Miasta Łańcuta nie przeprowadzał
kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Miasta Łańcuta.
W okresie objętym kontrolą Burmistrz Gminy Miasta Łańcuta nie wszczął żadnego
postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary i nie nakładał kar na
przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Sprawozdania Burmistrza Miasta Łańcuta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2012, 2013 oraz 2014 rok zostały terminowo przesłane do
Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska.
Gmina Miasto Łańcut na stronie internetowej www.lancut.pl w zakładce
gospodarowanie odpadami komunalnymi umieściła wszystkie wymagane informacje
wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.
Gmina Miasto Łańcut nie ograniczyła się do jednorazowej kampanii informacyjnej
przed wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami i regularnie prowadzi
działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Gmina Miasto Łańcut od 1 stycznia 2012 r. prowadzi rejestr działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Aktualnie rejestr
zawiera 13 pozycji. Od dnia funkcjonowania rejestru, wykreślano 5 podmiotów, na ich
wniosek.
W czerwcu 2014 r. została dokonana analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi na terenie Gminy Miasto Łańcut za rok 2013. Analizę za 2014 r. sporządzono
w czerwcu 2015 r. Analizę wykonano w formie papierowej jak i wersji elektronicznej oraz
udostępnione są one na stronie internetowej Urzędu Miasta Łańcut. Dane zawarte w analizach
zostały wykorzystane do ogłoszenia nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasto
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Łańcut, a także mogą dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej
efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, zarządzeniem
pokontrolnym Burmistrz Miasta Łańcuta został zobowiązany do podjęcia działań
organizacyjnych zapewniających prowadzenie przez służby miejskie kontroli podmiotów
odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto
Łańcut, w zakresie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra środowiska
z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz do terminowego sporządzania
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Łańcut.
W wyznaczonym terminie wpłynęła do WIOŚ w Rzeszowie informacja o sposobie realizacji
obowiązków nałożonych zarządzeniem pokontrolnym.
Ponadto w związku z nieosiągnięciem w roku 2013 wymaganego poziomu
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania, została wymierzona administracyjna kara pieniężna na podstawie art. 9z ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W wymaganym terminie Gmina Miasto Łańcut przesłała odwołanie od ww. decyzji,
które przekazane zostało do GIOŚ.
III. PODSUMOWANIE KONTROLI GMIN
W trakcie realizacji cyklu kontrolnego w 2015 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie skontrolował 2 gminy miejskie, 5 gmin miejsko-wiejskich
i 11 gmin wiejskich. Kontrolowane gminy nie należały do związków międzygminnych
i samodzielnie realizowały obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. W Województwie Podkarpackim nie zostały utworzone związki gmin do
realizacji zadań nałożonych ustawą u.c.p.g.
Spośród skontrolowanych gmin, 12 ustaliło stawkę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość (w tym
w jednej zastosowano niższą stawkę od osoby, przy zamieszkiwaniu na nieruchomości
powyżej trzech osób), a w 6 gminach stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi
została ustalona w zależności od gospodarstwa domowego. Przy określeniu stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby miesięczna stawka opłaty
w skontrolowanych gminach wahała się w granicach od 3,50 do 10,50 zł od osoby i wynosiła
średnio 6,0 zł/osobę przy selektywnej zbiórce odpadów. Przy zbieraniu odpadów w sposób
nieselektywny miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wahała się od
9 zł do 16 zł od osoby i wynosiła średnio 14,50 zł/osobę. Natomiast przy określeniu stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego przy
selektywnym zbieraniu odpadów dla jednoosobowego gospodarstwa domowego wahała się
w granicach od 6 do 10 zł miesięcznie, średnio 8,10 zł. Przykładowo dla gospodarstwa
trzyosobowego od 16 do 22 zł/miesiąc, średnio 19,40 zł, a dla
gospodarstwa
pięcioosobowego od 18 do 38 zł, średnio 24,75 zł miesięcznie przy selektywnym zbieraniu
odpadów. Przy nieselektywnym zbieraniu odpadów miesięczna opłata od gospodarstwa
domowego jednoosobowego wahała się od 10 do 25 zł miesięcznie, średnio 16,10 zł. Dla
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gospodarstwa trzyosobowego od 25 do 50 zł, średnio 32,30 zł, a dla gospodarstwa
pięcioosobowego opłata miesięczna wahała się od 30 do 53 zł, średnio 39,20 zł.
Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że we wszystkich skontrolowanych
gminach, podjęte zostały uchwały, do uchwalenia których, gminy obligatoryjnie zobowiązane
były znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednakże tylko
w pięciu gminach w uchwale określającej wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi określono warunki i tryb składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).
W toku czynności kontrolnych, dokonano sprawdzenia terminowości podjęcia uchwał
i ustalono, że w terminie do 1 stycznia 2013 r. zostały podjęte uchwały w następującej ilości
gmin:
 regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 u.c.p.g.)
i szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości – w 16 gminach,
 uchwała określająca (art. 6k u.c.p.g. oraz art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 stycznia 2013 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach):
a)
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b)
stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c)
stawki opłat za pojemnik o określonej pojemności,
w 15 gminach, z tym, że stawka opłaty za pojemnik określona została określona w 9
gminach, głównie w przypadku przejęcia przez gminy obowiązku odbioru odpadów
komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne,
 uchwała określająca termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (art. 6l ust. 1 u.c.p.g.) – w 16 gminach,
 uchwała określająca wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz z informacją o terminach
i miejscu składania deklaracji (art. 6n ust. 1 u.c.p.g. i art. 12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw, Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) – w 16 gminach,
 uchwała określająca szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3 u.c.p.g.) – w 15 gminach.
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Wykres obrazuje terminowość podjęcia przez skontrolowane gminy uchwał obligatoryjnych.
Wykres

Terminowość podjęcia przez skontrolowane gminy uchwał obligatoryjnych

W 8 gminach podjęto uchwałę fakultatywną o poborze opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczono inkasentów i określono wysokość
wynagrodzenia za inkaso (art. 6l ust.2 u.c.p.g.).
Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.), została uchwalona w 7 gminach. Natomiast Gmina Grębów
pomimo, że nie podjęła uchwały tej sprawie objęła systemem odbierania odpadów
komunalnych również nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę
mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d ust. 2
u.c.p.g.) nie została uchwalona w żadnej gminie.
Uchwała fakultatywna określająca rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez
gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi (art. 6r ust. 4 u.c.p.g.)
została uchwalona w 3 gminach.
W zakresie wywiązywania się przez gminy, z obowiązków nałożonych ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokonano następujących ustaleń:
1. Przetargi
Wszystkie skontrolowane gminy wywiązały się z obowiązku wynikającego z art. 6d
u.c.p.g. zorganizowania przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
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nieruchomości. W 17 gminach, w terminie do 1 lipca 2013 r., zostały zawarte umowy
z firmami wyłonionymi w drodze przetargu, na wykonanie zadania określonego
w specyfikacji przetargowej. W Gminie Radomyśl pierwszą umowę dotyczącą odbierania
i zagospodarowania odpadów zawarto w dniu 10 lipca 2013 r. Umowy zawierane były na
okresy półroczne, roczne lub dłuższe. Przed upływem terminu obowiązywania umowy, we
wszystkich skontrolowanych gminach ogłaszane były nowe przetargi dotyczące odbierania
odpadów komunalnych i po wyłonieniu firmy podpisywane były nowe umowy.
2. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
Ustalenia kontroli wykazały, że żadna z kontrolowanych gmin nie realizuje budowy,
utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych.
Jednak trzy gminy (Brzyska, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski) wchodzące w skład Regionu
Południowo-Zachodniego zawarły porozumienie międzygminne w zakresie współdziałania
w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych. Zgonie z porozumieniem zadanie własne gminy
realizowane będzie za pośrednictwem spółki komunalnej Gminy Krosno – Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Spółka
z o.o. w Krośnie, który jest podmiotem prowadzącym eksploatację regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108.
3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych
Obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g., selektywnego zbierania odpadów
komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu,
tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
zrealizowały wszystkie skontrolowane gminy.
Natomiast obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g., utworzenia punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla
wszystkich mieszkańców gminy został zrealizowany przez 10 gmin. W kontrolowanych
gminach nie utworzono tzw. „mobilnego PSZOK”.
4. Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia/ ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
a) osiągania poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła – 10% za 2012 r., 12% za 2013 r. oraz 14% za
2014 r., zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U.
z 2012 r., poz. 645) – został zrealizowany w 12 gminach w 2012 r. oraz w 17 gminach
zarówno w 2013 jak i 2014 r.
b) osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 30% za
2012 r., 36% za 2013 r. oraz 38 % za 2014 r., zgodnie z tabelą nr 2 w załączniku do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów
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c)

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) – został zrealizowany w 3
gminach w 2012 r., w 10 gminach w 2013 r. oraz w 16 gminach w 2014 r.
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania – 75% za 2012 r., 50% za 2013 r. oraz 50 % za 2014 r., zgodnie z tabelą
w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy
tych odpadów (Dz. U. 2012 r., poz. 676) – został zrealizowany w 16 gminach w 2012 r.,
w 13 gminach w 2013 r. oraz we wszystkich 18 gminach w 2014 r.

Wykres obrazuje liczbę gmin które osiągnęły wymagane poziomy recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia/ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
w poszczególnych latach.

Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia/ ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przez skontrolowane gminy

5. Obowiązek prowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne
z terenu gminy, wpisanych do rejestru działalności regulowanej
W 2 gminach nie prowadzono kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne
z terenu gminy. Natomiast w 8 gminach nie prowadzono kontroli wypełniania warunków
umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości.
6. Sprawozdawczość
Wszystkie skontrolowane gminy, przesłały do Marszałka Województwa
Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska,
w terminie do 31 marca roku następnego, sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
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gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 oraz za 2013 rok. Wszystkie skontrolowane
gminy przesłały również terminowo sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok do Marszałka Województwa
Podkarpackiego. Natomiast 2 gminy nie przekazały terminowo sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r. Podkarpackiemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.
7. Obowiązek udostępniania na stronie internetowej urzędu gminy informacji
wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.
Zadanie w całości zostało zrealizowane w 13 gminach. W 4 gminach stwierdzono
udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy niepełnych informacji, a 1 gmina nie
wywiązała się z tego obowiązku.
8. Działalność informacyjna i edukacyjna,
Wszystkie skontrolowane gminy prowadziły działalność informacyjną i edukacyjną
w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności
w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wywiązały się również
z obowiązku przeprowadzenia kampanii informacyjnych na temat praw i obowiązków
właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach, w okresie przed wejściem w życie
zmienionego systemu gospodarowania odpadami. 17 gmin nie ograniczyło się do
jednorazowej kampanii informacyjnej przed wejściem w życie nowego systemu
gospodarowania odpadami, lecz regularnie prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną
w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
9. Obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b u.c.p.g.
Wszystkie gminy prowadzą od 2012 r. rejestr działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b u.c.p.g.
Jednak 11 ze skontrolowanych gmin nie weryfikowało przed wpisaniem do rejestru
działalności regulowanej oświadczeń podmiotów pod względem spełnienia wymagań
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 u.c.p.g.
10. Obowiązek dokonania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3
ust. 2 pkt 10 u.c.p.g.)
W 15 gminach dokonano analizy gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013
oraz za 2014 rok. Informacja te zostały zaprezentowane na posiedzeniach sesji Rady Gminy
oraz wykorzystane do ogłoszenia nowego przetargu na odbiór, transport i zagospodarowanie
odpadów komunalnych. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi została
umieszczona na stronach internetowych BIP tych gmin. W trakcie kontroli stwierdzono, że 3
gminy nie wywiązały się z obowiązku dokonania analizy stanu gospodarki odpadami
komunalnymi.
Stwierdzane nieprawidłowości i działania pokontrolne
W trakcie kontroli, najczęściej stwierdzano następujące nieprawidłowości:
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 niezorganizowanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),
 nieumieszczenie na stronie internetowej gminy wszystkich informacji wymaganych art.
3 ust. 2 pkt 9 ustawy u.c.p.g,
 nieosiągnięcie wymaganego ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania w 2013 r.
 niedokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi, lub wykonanie jej nierzetelnie lub
nieterminowo,
 niedokonywanie weryfikacji sprawozdań kwartalnych przesyłanych przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 nieweryfikowanie oświadczeń podmiotów wpisanych do rejestru działalności
regulowanej pod względem spełnienia wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g,
 nieprowadzenie kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości,
 nierzetelne sporządzenie sprawozdania gminy z realizacji zadań w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 i za 2014 rok,
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, po kontrolach przeprowadzonych
w ramach cyklu kontrolnego, podjęto następujące działania pokontrolne:
–
skierowano 12 zarządzeń pokontrolnych, zobowiązujących do usunięcia
nieprawidłowości,
–
skierowano 7 wystąpienia do Przewodniczących Rady Gminy,
–
skierowano 1 wystąpienie do Burmistrza Gminy,
–
wymierzono 3 ostateczne decyzje administracyjne o karze (dwie za przekazanie po
terminie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi i jedną za nieosiągnięcie w 2013 roku, poziomu ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – strona
zwróciła się o zawieszenie zapłaty kary),
–
wymierzono 2 decyzje administracyjne za nieosiągnięcie w 2013 roku, poziomu
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania – nieprawomocne od których strony się odwołały do GIOŚ,
–
wszczęto 3 postępowania administracyjne za nieosiągnięcie w 2013 roku, poziomu
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania – sprawy w trakcie postępowania.
W wyznaczonym terminie gminy udzieliły odpowiedzi o sposobie realizacji
obowiązków nałożonych zarządzeniami pokontrolnymi.
Postępowania administracyjne wobec gmin, które nie osiągnęły wymaganego poziomu
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, nie zostały wszczęte ponieważ
treść art. 9z ust. 2 u.c.p.g. nie pozwala na wymierzenie kary, gdyż odnosi się do terminu
określonego w art. 3b u.c.p.g. tj. 31 grudnia 2020 r. Nieosiągnięcie poziomów określonych
w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 3b ust. 2, które określa poziomy recyklingu,
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przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest
obowiązana osiągnąć w poszczególnych latach, nie podlega karze na podstawie art. 9z ust. 2
u.c.p.g. gdyż byłoby to rozszerzająca interpretacja przepisów.
WNIOSKI
Pomimo 3-letniego okresu funkcjonowania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku, nadal stwierdza się uchybienia i nierzetelność w sporządzanych przez
Gminy, sprawozdaniach. Powyższe, wynika w wielu przypadkach, z faktu
nieprzeprowadzania weryfikacji sprawozdań kwartalnych, sporządzanych i przedkładanych
organom gminy, przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenów
nieruchomości. Wynikiem, są wielokrotne korekty sprawozdań, które przedłużają się na
kolejne okresy sprawozdawcze, prowadząc do zafałszowania danych za dany rok
sprawozdawczy, w ustaleniu osiągniętych przez gminę poziomów:
 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła;
 recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania.
Nierzetelność w sporządzaniu przez odbiorców odpadów komunalnych sprawozdań, jest
podstawą wymierzenia przez gminę w trybie art.9x u.c.p.g.u kary pieniężnej w wysokości od
200-5000 zł. Jak wynika z ustaleń kontroli, Gminy nie korzystają z przysługującego im
prawa.
Pomimo zwiększenia się ilości kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne
prowadzonych przez gminy, z ustaleń kontroli wynika, że kontrole te są przeważnie bardzo
krótkie i pobieżne. Dlatego najczęściej nie stwierdza się w ich trakcie żadnych
nieprawidłowości, nawet w sytuacji gdy z przesyłanych gminom przez RIPOK informacji
wynika, że nie trafiają do niej odpady odebrane z terenów nieruchomości niezamieszkałych
danej gminy. Co znajduje również potwierdzenie w sprawozdaniach kwartalnych
przedłożonych przez podmiot odbierający odpady komunalne gminie. Słabość kontroli
prowadzonych przez Gminy (dysponujące systemem karania w tym zakresie) powoduje, że
nieuczciwi przedsiębiorcy mają duże możliwości nadużyć. Nawet w sytuacjach kiedy WIOŚ
przekaże gminom dokumenty z których wynika, że występują podstawy do wymierzenia kary
za nieprzekazywanie odpadów do RIPOK pomimo braku przyczyn z powodu których RIPOK
mógłby nie przyjąć tych odpadów, gminy nie wszczynają postępowań w sprawie wymierzenia
kary wynikającej z art. 9x ust. 1 pkt 3 u.c.p.g. lub prowadzą te postępowania przewlekle, co
powoduje u przedsiębiorcy poczucie bezkarności nawet w sytuacji stanowiącej ewidentne
złamanie prawa.
Kontrole gmin przeprowadzone w 2015 r. potwierdziły przekazywanie zmieszanych
odpadów komunalnych przez odbiorców tych odpadów, działających w ramach zawartej
z gminą umowy, do instalacji zastępczych, pomimo uchwalenia i wpisania do Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, regionalnej instalacji do przetwarzania
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odpadów komunalnych dla regionu północnego, której eksploatację rozpoczęto
w październiku 2013 r.
Podczas kontroli wykazano, iż pomimo przeprowadzanych przez gminy kontroli
przedsiębiorców odbierających niesegregowane odpady komunalne, nie odnoszono się do
sposobu realizacji przez przedsiębiorcę warunków zawartej umowy, w zakresie zgodnego
z jej zapisami sposobu zagospodarowania odpadów. W związku z powyższym, w większości
przypadków, organ nie wszczynał postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary
i nie nakładał kar na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, pomimo iż gospodarowanie odpadem było niezgodne z prawem.
W jednym przypadku, gdy gmina podjęła czynności wyegzekwowania na drodze
karnej (kary w łącznej wysokości 1000 zł, za 5 stwierdzonych naruszeń) nie wywiązywania
się przedsiębiorcy z przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych do RIPOK, jednak
z powodu przedstawianych przez podmiot opinii prawnych popartych opinią Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, argumentującą niesłuszność nałożenia kar, postępowania
zakończyły się zawarciem porozumienia i zwrotem naliczonych kar pieniężnych.
Gminy, nadal nie prowadzą weryfikacji oświadczeń podmiotów występujących
z wnioskiem o wpis do rejestru działalności regulowanej, pod kątem spełnienia wymagań
określonych w art.9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według oceny
kontrolowanego brak spójności przepisów prawa uniemożliwia wykonanie takiej czynności,
która wiązałoby się z przeprowadzeniem kontroli przedsiębiorcy na etapie przed jego
wpisaniem do rejestru działalności regulowanej. Jednoczesne wszczęcie i przeprowadzenie
kontroli takiego podmiotu oraz wpisanie go do rejestru działalności regulowanej przy
zachowaniu ustawowego terminu 7 dni jest niemożliwe do wykonania.
Obowiązek dokonywania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi,
realizowany jest przez gminy, praktycznie od 2014 r. Analiza powinna dostarczyć informacji
o możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, o kosztach systemu gospodarki
odpadami komunalnymi, o liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy dot.
odbierania odpadów komunalnych, o ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy,
w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów komunalnych i pozostałości
z sortowania przeznaczonych do składowania, liczbie mieszkańców, potrzeb i możliwości
inwestycyjnych w zakresie gospodarowania odpadami.
Kontrole wykazały, ze opracowane analizy nie obrazują w całości wydatków i potrzeb
wynikających z zastosowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto
gminy nie podejmowały działań w kierunku wykorzystania danych zawartych w analizie,
w celu poprawienia i udoskonalenia systemu gospodarowania odpadami.
Nieosiągnięcie przez gminy wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, we wszystkich stwierdzonych przypadkach związane było
z sytuacją kiedy z terenu gminy nie odebrano ani nie zebrano odpadów budowlanych
i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi.
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WYNIKI I USTALENIA KONTROLI REGIONALNYCH
PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (RIPOK)

INSTALACJI

DO

Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr XXIV/410/12 z dnia 27 sierpnia
2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829) określił:
1) sześć regionów gospodarki odpadami komunalnymi (Centralny, Południowo-Wschodni,
Południowo-Zachodni, Północny, Wschodni i Zachodni) wraz z gminami wchodzącymi
w skład poszczególnych regionów,
2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych
regionach (RIPOK), w tym:
 jedną instalację do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych znajdującą się
w Regionie Południowo-Zachodnim,
 trzy instalacje do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów
znajdujące się w regionach Południowo-Zachodnim, Północnym i Zachodnim,
 dwie instalacje do przetwarzania odpadów powstałych w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska
znajdujące się w regionach Północnym i Wschodnim,
3) instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy
znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych
przyczyn.
Następnie Sejmik Województwa Podkarpackiego kolejnymi uchwałami zmieniał ww.
uchwałę w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami wprowadzając kolejne regionalne
instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych.
Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr VII/141/15 z dnia
27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany ww. uchwały nr XXIV/410/12 z dnia 27 sierpnia
2012 r. w województwie podkarpackim funkcjonują następujące regionalne instalacje do
przetwarzania odpadów komunalnych:
Zmieszane odpady komunalne
1.
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki,
kompostownia ul. Białobrzeska 38-400 Krosno (Region Południowo-Zachodni),
2.
Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów, ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg
(Region Północny),
3.
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki,
kompostownia Giedlarowa, 37-300 Leżajsk (Region Północny)
4.
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej,
Młyny 111a, 37-552 Młyny (Region Wschodni),
5.
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki,
kompostownia, ul Piastowska 22, 37-700 Przemyśl, (Region Wschodni),
6.
Zakład Zagospodarowania Odpadów, Kozodrza, 39-103 Ostrów (Region Zachodni),
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7.

Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej
kompostownia, Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica (Region Zachodni),

zbiórki,

Odpady zielone oraz inne bioodpady
1.
Kompostownia ul. Białobrzeska 38-400 Krosno (Region Południowo-Zachodni),
2.
Kompostownia osadów i biokomponentów „KOMWITA” ul. Siedlanka Boczna 2,
37-300 Leżajsk (Region Północny),
3.
Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16)/ Paszczyna 62b,
39-207 Brzeźnica (Region Zachodni).
Odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych - składowiska
1.
Składowisko Stalowa Wola (Region Północny),
2.
Składowisko Przemyśl (Region Wschodni),
3.
Składowisko Kozodrza (Region Zachodni).
W ramach przeprowadzonego ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez
gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz kontroli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
RIPOK, instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu oraz gminnych jednostek
organizacyjnych, kontrolami objęto niżej opisane instalacje.
I. Instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
1. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki oraz
kompostownia przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki oraz
kompostownia zlokalizowana jest w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108, 38-400 Krosno,
w Regionie Południowo-Zachodnim. Zgodnie z uchwałą Nr XXIV/410/12 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.
Sortownia ta jest jedyną funkcjonującą regionalną instalacją do przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych dla Regionu Południowo-Zachodniego. Jest ona również instalacją
przewidzianą do zastępczej obsługi regionów: Centralnego (w którym brak RIPOK),
Południowo-Wschodniego (w którym brak RIPOK) i Zachodniego (w którym funkcjonuje
RIPOK – Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia
w Paszczynie – od 1.01.2015 r.).
Kontrola przeprowadzona w dniach od 15 do 30 czerwca 2015 r. wykazała, że
instalacja jest eksploatowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej –
Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12. Stan formalnoprawny reguluje pozwolenie na: wytwarzanie odpadów powstających w związku
z eksploatacją instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, wytwarzanie
odpadów w związku z eksploatacją instalacji do kompostowania odpadów zielonych oraz
innych bioodpadów, wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji
Oczyszczalni Ścieków, wraz z zezwoleniem na przetwarzanie odpadów w instalacji
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
odpadów,
przetwarzanie
odpadów
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wielkogabarytowych poprzez ich ręczny demontaż, przetwarzanie odpadów w kompostowni
pryzmowej, przetwarzanie odpadów w Oczyszczalni Ścieków oraz na zbieranie odpadów
w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108 w tym
również Gminny Punkt Odbioru Odpadów – udzielone decyzją Marszałka Województwa
Podkarpackiego z dnia 20 stycznia 2014 r.
Termin ważności ww. decyzji określono do dnia 31 grudnia 2023 r.
Instalacja nie podlegała podczas kontroli pod obowiązek posiadania pozwolenia
zintegrowanego. W związku z tym, że po rozbudowie instalacja do unieszkodliwiania
odpadów z wykorzystaniem obróbki biologicznej będzie miała zdolność przetwarzania ponad
50 ton na dobę Spółka w dniu 12 stycznia 2015 r. złożyła wniosek o wydanie pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji MBP oraz składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne (dla którego posiada pozwolenie zintegrowane).
W skład instalacji wchodzą:
1. Linia do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów wraz z linią przygotowania
zawiesiny biofrakcji (I linia technologiczna),
2. Linia mechanicznego przetwarzania odpadów (II linia technologiczna),
3. Linia biologicznego przetwarzania odpadów (frakcji podsitowej).
Opis procesów na poszczególnych liniach technologicznych przedstawia się następująco:
Linia do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów wraz z linią przygotowania
zawiesiny biofrakcji (I linia technologiczna)
Odpady przyjmowane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ważone są na wadze
samochodowej, Zakład dysponuje 2 wagami o obciążeniu max do 30000 kg i 60000 kg.
Odpady komunalne (o kodach 20 03 01, 20 03 02, 02 03 04) rozładowywane są w hali
zasobni odpadów zmieszanych. Z podajnika transportującego odpady do sita bębnowego
wybierane są ręcznie odpady, które nie powinny trafić do sita np. zużyte opony, zużyte
urządzenia elektryczne i elektroniczne, butelki szklane, duże elementy drewniane czy
metalowe itp. Odpady w sicie bębnowym rozdzielane są na trzy frakcje. Frakcja drobna 0 - 20
mm poddawana jest przetworzeniu biologicznemu.
Frakcja gruba powyżej 80 mm jest kierowana do prasowania w prasie kontenerowej
lub do zasobni linii ręcznego sortowania odpadów. Sprasowana frakcja gruba jest
unieszkodliwiana na własnym składowisku odpadów lub przekazywana jako komponent do
produkcji paliwa alternatywnego podmiotowi zewnętrznemu posiadającemu stosowne
zezwolenie.
Na linii technologicznej ręcznego sortowania odpadów prowadzony jest proces
segregacji odpadów z selektywnej zbiórki oraz ich rozdział na frakcje handlowe zależne od
zapotrzebowania na rynku zbytu. Na linii ręcznego sortowania prowadzony jest odzysk
zmieszanych odpadów opakowaniowych oraz dosegregowywane są zebrane selektywnie
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz metali.
Przenośnik sortowniczy przebiega przez środek trybuny sortowniczej, która jest
wyposażona w 10 stanowisk sortowniczych i 10 lejów zrzutowych do 5 niezależnych boksów.
Wysegregowane odpady zrzucane są do boksów poniżej trybuny, a następnie okresowo
kierowane na linię prasowania i belowania. Linia ta znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
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linii sortowania ręcznego. Zasobnię prasy belującej stanowi przenośnik łańcuchowy
kanałowo-wznoszący. Pracuje on w ruchu automatycznym, z pełną synchronizacją z pracą
prasy belującej. Prasa belująca wyposażona jest w moduł zagęszczający oraz system
paczkowania sprasowanych odpadów. Balast, pozostały po wybraniu handlowych frakcji
odpadów, przenoszony jest do prasy kontenerowej na zewnątrz hali technologicznej.
Sprasowany balast zostaje wywieziony do unieszkodliwienia poprzez składowanie lub
przekazywany jest jako komponent do produkcji paliwa alternatywnego odbiorcy
zewnętrznemu.
Z frakcji średniej 20 - 80 mm za pomocą separatora ferromagnetycznego oddzielany
jest złom stalowy. Następnie na stole wibracyjnym wydzielane są ręcznie odpady nie będące
odpadami biodegradowalnymi (np. puszki metalowe). Optoseparator wydziela drobne odpady
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne itp. nieorganiczne odpady. Wzbogacona frakcja
średnia, która charakteryzuje się wysoką zawartością odpadów organicznych, kierowana jest
na linię technologiczną przygotowania biofrakcji odpadów komunalnych do fermentacji
mokrej. W turbomikserze następuje rozwłóknienie i rozdrobnienie odpadów, w efekcie czego
powstaje zawiesina. Frakcja ciężka, bogata w szkło, kamienie i piasek, oddzielana jest
z zawiesiny biofrakcji w procesie sedymentacji. Końcowym etapem przygotowania zawiesiny
biofrakcji do dalszego procesu, jest jej oczyszczanie w sitoprasopiaskowniku. Wydzielone
zostają tu takie odpady procesowe, jak:
1. Frakcja ciężka, odpad o kodzie 19 08 02 - zawartość piaskowników, która jest stosowana
jako warstwa izolacyjna w procesie składowania odpadów.
2. Frakcja lekka, odpad o kodzie 19 08 01 – skratki, która jest unieszkodliwiana poprzez
składowanie.
Oczyszczona zawiesina biofrakcji wywożona jest na bieżąco samochodem
asenizacyjnym do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie, eksploatowanej przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. W
zamkniętych komorach fermentacyjnych, zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni, zawiesina
biofrakcji wspólnie z osadami ściekowymi poddawana jest procesowi fermentacji.
Frakcja średnia, która została wyodrębniona w sicie bębnowym, kierowana jest również do
prasokontenera. Następnie jako odpad o kodzie ex 19 12 12 – inne niewymienione odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11, kierowana jest do kompostowni pryzmowej do procesu
unieszkodliwiania lub do instalacji kontenerowej stabilizacji tlenowej, w której prowadzony
jest pierwszy etap stabilizacji tlenowej (proces D8).
Linia mechanicznego przetwarzania odpadów (II linia technologiczna)
W celu zapewnienia ciągłości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
w grudniu 2013 r. zakupiono przesiewacz wibracyjny Typ SEWU 1000-3000 firmy
SPALECK rozdzielający odpady na dwie frakcje podsitową 0-80 mm i nadsitową powyżej 80
mm. W skład linii wchodzi zasobnia zlokalizowana w południowo-wschodniej części Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów. Zasobnia to utwardzony plac posiadający nawierzchnię
bitumiczną wyposażony w system odwodnienia i posiadające 3 ściany oporowe. Odpady
z zasobni podawane są za pomocą ładowarki JCB do leja zasypowego i przenośnikiem
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wznoszącym transportowane do przesiewacza. Frakcje podsitowa i nadsitowa przenośnikami
taśmowymi podawane są do odpowiednich kontenerów.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem nad drugą linią technologiczną zostanie
wykonane zadaszenie lub linia zostanie zabudowana w terminie do 22 stycznia 2017 r.
Linia biologicznego przetwarzania odpadów (frakcja podsitowa)
W 2013 r. w celu dostosowania przetwarzania biologicznego frakcji biodegradowalnej
do warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
Spółka wydzierżawiła od Remondis Spółka z o.o. w Warszawie instalację do stabilizacji
frakcji 0÷80 mm wydzielonej z odpadów komunalnych.
Biologiczne przetwarzanie odpadów odbywa się w systemie kontenerowym. System
składa się z 22 kontenerów kompostujących, 4 kontenerów biofiltrujących wypełnionych
karpiną, rurociągów napowietrzających, odpowietrzających i odprowadzających wody
procesowe oraz stacji sprężarkowej. Do instalacji kierowane są odpady o kodzie 19 12 12
(średnia frakcja odpadów po wyjściu z sita bębnowego w hali technologicznej oraz frakcja
podsitowa pochodząca z sita mobilnego).
Proces biologicznego rozkładu substancji organicznej następuje w temperaturze 55-65 0C.
Powietrze przepływa przez kompostowany materiał od dołu ku górze, co ułatwia nasycanie
osadu wilgocią i równomierne jego napowietrzanie. W czasie fazy intensywnej powietrze
opuszczające kontenery przechodzi przez filtr biologiczny, który oczyszcza je z lotnych
związków organicznych. Gromadzące się w czasie procesu odcieki są zbierane w szczelnym,
bezodpływowym zbiorniku i wywożone wozem asenizacyjnym do podczyszczalni odcieków,
która jest eksploatowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej –
Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. Proces biologicznego rozkładu substancji
organicznej w warunkach tlenowych z intensywnym napowietrzaniem prowadzony jest przez
okres co najmniej 2 tygodni (faza intensywna), po tym czasie odpady są poddawane
procesowi stabilizacji w pryźnie. Odpady po fazie intensywnego napowietrzania formowane
są w pryzmy w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość ok. 1,7 m, szerokość dolnej
podstawy ok. 3,2 m, szerokość górnej podstawy ok. 2,5 m i długości ok. 55 m. W okresie
objętym kontrolą prowadzony był również proces stabilizacji odpadów frakcji
biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych. Plac kompostowni
na którym prowadzone jest przetwarzane odpadów posiada szczelną nawierzchnię bitumiczną
wyposażoną w system odwodnienia powierzchni.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym pozwoleniem na wytwarzanie odpadów w okresie
po 9 października 2015 r. wszystkie wytworzone odpady o kodzie ex 19 12 12 – inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11* - frakcja podsitowa o uziarnieniu mniejszym jak 80 mm kierowane
do unieszkodliwienia muszą zostać przetworzone biologicznie w taki sposób aby
przynajmniej I faza biologicznego przetwarzania odbywała się w zamkniętym reaktorze.
W okresie objętym kontrolą, zgodnie z posiadanym pozwoleniem, na wytwarzanie
odpadów Spółka unieszkodliwiała frakcję 20-80 mm i 0-20 mm poprzez stabilizację
w pryzmach na placu kompostowni. Biologiczne przetwarzanie tych odpadów odbywa się na
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otwartym placu, utwardzonym, wyposażonym w system odwodnienia powierzchni. Odpady
formowane są w pryzmy w kształcie trapezu o wymiarach podanych wyżej. Pryzmy są
okresowo przerzucane, tak by proces odbywał się w warunkach tlenowych. W wyniku
obróbki biologicznej odpadów w procesie D8 powstają odpady o kodzie 19 05 99 - inne
niewymienione odpady (stabilizat). Stabilizat kierowany jest do unieszkodliwienia poprzez
składowanie na składowisku odpadów eksploatowanym przez kontrolowaną Spółkę.
Zgodnie z informacją przedstawicieli Spółki czas prowadzenia procesu stabilizacji na
pryzmach kompostowych dla I i II fazy stabilizacji wynosi od 4 do 5 tygodni, potwierdzone
wynikami badań ubytku masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej
w odpadach mierzony stratą prażenia powyżej 40 %.
Czas prowadzenia procesu stabilizacji II fazy (po procesie stabilizacji w kontenerach)
w pryzmach otwartych wynosi od 5 do 24 dni, potwierdzone wynikami badań ubytku masy
organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony stratą
prażenia powyżej 40 % lub AT4 poniżej 10 mg O2/g suchej masy.
Procesy prowadzone w instalacji i rodzaj przetwarzanych odpadów:
Na I linii technologicznej do mechanicznego i ręcznego przetwarzania odpadów wraz z linią
przygotowania zawiesiny biofrakcji w procesie R12 przetwarzane mogą być odpady
o następujących kodach:
 02 03 04 – surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa, w ilości
500 Mg/rok,
 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe w ilości 15 000 Mg/rok,
 20 03 01 – niesegregowane zmieszane odpady komunalne w ilości 37 000 Mg/rok,
 20 03 01 – odpady z targowisk w ilości 500 Mg/rok.
Na II linii technologicznej do mechanicznego przetwarzania odpadów w procesie R12
przetwarzane mogą być odpady o następujących kodach:
 20 03 01 – niesegregowane zmieszane odpady komunalne w ilości 49 500 Mg/rok,
 20 03 02 – odpady z targowisk w ilości 500 Mg/rok.
Maksymalna ilość odpadów przetwarzanych biologicznie zarówno w kontenerach jak
i pryzmach wynosi 15000 Mg/rok. Na linii technologicznej biologicznego przetwarzania
odpadów w procesie D8 przetwarzane mogą być odpady o następujących kodach:
 ex 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11*- frakcja 0-20 mm i 20-80 mm
z I linii oraz 0-80 mm z drugiej linii w instalacji kontenerowej w ilości 14 500 Mg/rok
oraz w pryzmach II faza oraz I i II faza stabilizacji w ilości 14 000 Mg/rok.
Nominalna moc przerobowa części mechanicznej instalacji dla I linii technologicznej
przy pracy II zmianowej wynosi 37000 Mg/rok, natomiast dla II linii technologicznej przy
pracy I zmianowej 23438 Mg/rok. W 2014 r. na liniach mechanicznego przetwarzania
odpadów przetworzono 40753,38 Mg odpadów (w tym 1227,24 Mg zmieszanych odpadów
opakowaniowych). Zgodnie z posiadanym pozwoleniem na części mechanicznej instalacji
przetworzyć można 65500 Mg odpadów w tym 15000 Mg odpadów opakowaniowych.
Nominalna moc przerobowa części biologicznej instalacji kontenerowej I etap stabilizacji
wynosi 10620 Mg/rok. Plac na którym prowadzona jest stabilizacja tlenowa posiada
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2415,88 m2. W 2014 r. stabilizacji poddano 10947,98 Mg odpadów w tym 6308,81 Mg
bezpośrednio pryzmach i 4639,17 Mg dwustopniowej stabilizacji z pierwszą fazą
w zamkniętych kontenerach. Zgodnie z posiadaną decyzją w części biologicznej przetwarzane
mogło być 15000 Mg odpadów.
Rzeczywista wydajność przetwarzania odpadów dla I linii technologicznej w 2014
roku wynosiła 69,59 Mg na zmianę przy uwzględnieniu rzeczywistego czasu pracy instalacji,
a dla II linii technologicznej 6,79 Mg/h.
Na linię do sortowania ręcznego kierowane są odpady z selektywnej zbiórki. Ich objętość po
wprowadzeniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi znacznie się
zwiększyła. Tak, że praktycznie odpady frakcji >80 mm z sita bębnowego nie są segregowane
ręcznie w celu odzyskania surowców wtórnych przekazywanych do recyklingu.
Kontrolowana regionalna instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych nie przetwarza całej frakcji 0-80 mm w instalacji. Przyjęta technologia
przetwarzania odpadów, w szczególności wytwarzanie z frakcji 20-80 mm zawiesiny
biofrakcji przeznaczonej do przetworzenia biologicznego w innej instalacji eksploatowanej
przez kontrolowaną Spółkę, nie spełnia warunku przetworzenia całej frakcji
biodegradowalnej w ramach instalacji regionalnej. Zakład Unieszkodliwiania odpadów został
wybudowany w ramach projektu „poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej poprzez
rozwiązanie problemów zagospodarowania odpadów w regionie Krosna”. Koszt inwestycji
wynosił niemal 10,5 mln Euro z czego prawie 70 % pochodziło ze środków Unii Europejskiej
– program Phare 2001, budżetu państwa oraz Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Realizację inwestycji rozpoczęto w lutym 2004 r., a oddano do użytku w 2006 r.
Instalacja nie spełnia aktualnie wymagań dla mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych, w związku z tym, że nie cała masa wydzielonej frakcji
0-80 mm jest przetwarzana zgodnie z par. 4 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia – części
odpadów ww. frakcji nie jest przetwarzana biologicznie przez co najmniej pierwsze dwa
tygodnie w zamkniętym reaktorze lub hali z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem
uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do
atmosfery.
Jako instalacja istniejąca w dniu wejścia w życie ww. rozporządzenia Ministra
Środowiska jest ona w okresie dostosowywania do wymagań ww. rozporządzenia.
Podczas kontroli stwierdzono, że w celu dostosowania przetwarzania odpadów do
wymagań rozporządzenia w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
Spółka była w trakcie budowy placu pod kolejne 24 bioreaktory kontenerowe do
przetwarzania frakcji biodegradowalnej oraz 3 szt. biofiltrów.
Po rozbudowie instalacja do biologicznego przetwarzania (unieszkodliwiania)
odpadów będzie miała zdolność przetwarzania ponad 50 ton na dobę, w związku z czym
zgodnie z pkt 5.3a załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014
r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1169) przed zakończeniem rozruchu technologicznego rozbudowanej kompostowni
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kontenerowej i oddaniem jej do użytku będzie wymagane uzyskanie pozwolenia
zintegrowanego.
Spółka zawiadomiła WIOŚ o planowanym na dzień 30 września 2015 r. rozpoczęciu
rozruchu technologicznego kompostowni kontenerowej o wydajności 9000 Mg/rok do
biologicznego przetwarzania odpadów.
W związku z tym, że Spółka będzie wymagała pozwolenia zintegrowanego planowane
jest przeprowadzenie kontroli instalacji w 2016 roku.
Kontrolowana Spółka nie prowadzi działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. W 2014 r. spośród 32 gmin Regionu
Południowo-Zachodniego niesegregowane zmieszane odpady komunalne były przyjmowane
do instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych z 31 gmin regionu. Nie przyjmowano odpadów tego typu z jedynie z Gminy
Miasto Jasło. Odpady z Gminy Brzyska przyjmowane są do instalacji od stycznia 2014 r.,
a z Gminy Kołaczyce od kwietnia 2014 r. Aktualnie do instalacji przyjmowane są
niesegregowane zmieszane odpady komunalne z wszystkich 32 gmin regionu. Do instalacji
nie były przyjmowane odpady spoza Regionu Południowo-Zachodniego. Spośród 32 gmin
Regionu z których zmieszane odpady komunalne dostarczane są do instalacji 18 gmin
zorganizowało przetarg jedynie na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców.
Kontrolowana Spółka zawarła z gminami umowy na zagospodarowanie odpadów z ich
terenu. Spółka eksploatująca instalację zawarła umowy na zagospodarowanie zmieszanych
odpadów komunalnych z podmiotami odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, które wykonują swoją działalność w ramach regionu gospodarki odpadami
komunalnymi z pozostałych gmin.
W związku z ustaleniami kontroli do Marszałka Województwa, Podkarpackiego
przesłano informację, wraz z protokołem kontroli, celem ich wykorzystania zgodnie z
posiadanymi kompetencjami. W wystąpieniu poinformowano w szczególności o tym, że
wyliczona w trakcie kontroli zdolność przerobowa instalacji kontenerowej jest mniejsza niż
ilość odpadów dopuszczona do przetworzenia w ciągu roku posiadanym przez Spółkę
pozwoleniem na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, które zezwala również na przetwarzanie
odpadów w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, udzielonym
decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Postanowieniem znak: OS-I.7222.3.5.2015.MD z dnia 20 lipca 2015 r. Marszałek
Województwa Podkarpackiego wezwał MPGK - KHK Sp. z o.o. w Krośnie do uzupełnienia
dokumentacji dot. wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
składowania odpadów, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na dobę lub
całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, z wyjątkiem składowisk odpadów obojętnych lub
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, zlokalizowanej w Krośnie przy
ul. Białobrzeskiej 108 oraz do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne
o zdolności przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej,
zlokalizowanej w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 106 i 108. W postanowieniu tym Marszałek
powołał się na ustalenia kontroli WIOŚ.
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2. Zakład segregacji i kompostownia odpadów przy ul. Strefowej 8 w Tarnobrzegu
Zarządzana przez A.S.A. Tarnobrzeg Spółka z o.o., instalacja, pn. Zakład Segregacji
i Kompostowania Odpadów, zlokalizowana przy ul. Strefowej 8, 39-400 Tarnobrzeg,
Uchwałą Nr XXXVII/703/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia
2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/410/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wskazana została
jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu północnego.
Powyższa instalacja działa na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Tarnobrzeg, na działkach, do których przedsiębiorca
posiada tytuł prawny. Instalacja została oddana do użytkowania w dniu 4 czerwca 2013 r., zaś
odpady dostarczane są do instalacji od 1 października 2013 r. Spółka gospodaruje odpadami
na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega, z dnia 26.07.2013r., udzielającej,
pozwolenia na wytwarzanie odpadów na terenie Zakładu Segregacji i Kompostowania
Odpadów A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o., uwzględniającej zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie odpadów, z terminem ważności do 25 lipca 2023 r. Eksploatowana przez
Spółkę instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, ze
względu na moce przerobowe części biologicznej nie podlega obowiązkowi uzyskania
pozwolenia zintegrowanego.
W toku kontroli przeprowadzonej w dniach 10 - 21 września 2015 r. ustalono, że
Spółka gospodaruje odpadami zgodnie z technologią mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów, określoną w posiadanym pozwoleniu, obejmującą:
1. Mechaniczne przetwarzanie:
a) zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, poprzez:
 wstępną segregację w hali przyjęcia odpadów, celem odbioru odpadów
wielkogabarytowych, szkła, odpadów niebezpiecznych;
 rozdrobnienie w rozdrabniarce;
 segregację mechaniczną na sicie z podziałem na frakcje: podsitową o wielkości < 80 mm,
przeznaczoną do kompostowania i nadsitową o wielkości > 80 mm, przeznaczoną do
obróbki w kabinie sortowniczej w celu pozyskania surowców wtórnych typu papier,
szkło, tworzywa sztuczne, metale i odpady niebezpieczne oraz skierowanie powstałego
balastu do produkcji paliwa alternatywnego lub na składowisko odpadów;
 prasowanie na prasie belującej surowców wtórnych;
 transportowanie i magazynowanie zbelowanych surowców.
b) selektywnie zebranych odpadów, na linii sortowniczej z podajnikiem łańcuchowym oraz
kabiną sortowniczą;
2. Biologiczne przetwarzanie frakcji podsitowej, wydzielonej ze zmieszanych odpadów
komunalnych, prowadzone w trzech etapach:
a) kompostowanie intensywne prowadzone na perforowanej płycie kompostowej
o wymiarach 40 m x 9 m, umożliwiającej swobodny przepływ powietrza dostarczanego
systemem napowietrzania oraz wyposażonej w dwa zbiorniki bezodpływowe na odcieki.
Ułożone w pryzmy odpady są intensywnie napowietrzane za pomocą podciśnieniowego
systemu napowietrzania oraz okresowo nawilżane, zaś powietrze poprocesowe odprowadzane
do instalacji oczyszczającej, na którą składa się kontener z filtrem biologicznym. Podłoże
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kompostujące podzielono na dwa obszary: obszar załadunku odpadów na pryzmę
kompostującą, oraz obszar intensywnego kompostowania, trwające po ok. 2-3 tygodnie
każdy;
b) stabilizacja, prowadzona na zewnątrz hali na płycie stabilizacji o wymiarach 41 m x 17,5m,
wyposażonej w zbiornik bezodpływowy na odcieki, której produktem po ok. 5 - 6 tygodniach,
jest stabilizat o kodzie 19 05 99;
c) przesiewaniu stabilizatu na sicie o średnicy oczek 20 mm, w celu otrzymania odpadu
o kodzie 19 05 03, tj. kompostu niespełniającego wymagań dla nawozów.
Na dzień kontroli instalacja RIPOK nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania
odpadów, w zakresie § 4 ust. 2 pkt 2) - prowadzony w zakładzie proces biologicznego
przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych, przebiega w otwartej hali.
W celu dostosowania instalacji do wymogów ww. rozporządzenia, w 2014 i 2015 r.,
Spółka realizowała inwestycję, pod nazwą: „Przebudowa Zakładu Segregacji i Kompostowni
Odpadów A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o.”, obejmującą: budowę trzech tuneli
kompostowniczych z infrastrukturą techniczną, budowę płyty dojrzewania kompostu (plac
dojrzewania kompostu), budowę płyty kompostowania odpadów zielonych (plac
kompostowania odpadów zielonych), budowę płyty przygotowania odpadów zielonych do
kompostowania, budowę zbiorników retencyjnych na odcieki. W toku kontroli przedstawiono
do wglądu dziennik budowy i oświadczenie z dnia 15 września 2015 r., kierownika budowy
o zakończeniu robót budowlanych oraz o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem
budowlanym. W dniu 18 września 2015 r. Spółka poinformowała WIOŚ, o zakończeniu
inwestycji i zamiarze przystąpienia do użytkowania.
W dniu 29 lipca 2015 r., kontrolowana Spółka złożyła do Marszałka Województwa
Podkarpackiego, wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do
unieszkodliwiania odpadów, która zakwalifikowana została, zgodnie z pkt 5 ppkt 3a
załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, jako instalacja gospodarowania
odpadami innymi niż niebezpieczne przeznaczonymi do unieszkodliwiania o zdolności
przetwarzania ponad 50 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej. Marszałek
Województwa Podkarpackiego, pismem z dnia 6 sierpnia 2015 r., poinformował o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji.
W decyzji udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów dla A.S.A.
w Tarnobrzegu, Prezydent Miasta Tarnobrzega uwzględnił opisaną na wstępie technologię
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie
i udzielił Spółce zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesach odzysku i recyklingu: R3
(proces obejmuje kompostowanie frakcji organicznej z odpadów zmieszanych, odpadów
organicznych zebranych selektywnie, oraz kompostowanie odpadów zielonych, w tym
drewna), R5 (proces obejmuje produkcję kruszywa budowlanego z odpadów
nieorganicznych), R12 (proces obejmuje sortowanie i rozdrabnianie zmieszanych odpadów
komunalnych, sortowanie i doczyszczanie surowców z selektywnej zbiórki) i R13
(magazynowanie odpadów poprzedzające procesy R5 i R12), oraz unieszkodliwiania: D8
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(proces obejmuje obróbkę biologiczną odpadów organicznych, w wyniku której powstają
odpady unieszkodliwiane poprzez składowanie lub termiczne unieszkodliwianie).
W poszczególnych ww. procesach, Spółka, może zgodnie z pozwoleniem, przetwarzać
następujące rodzaje odpadów:
 R12 - odpady o kodzie 20 03 01
 R12, R13 - odpady o kodach: 07 02 13; 15 01 03; 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04;
15 01 05; 15 01 06; 15 01 07; 16 01 03; 16 01 19; 17 02 02; 17 02 03; 20 01 01; 20 01
10; 20 01 11; 20 01 39; 20 01 40.
 R3 - odpady o kodach: 19 12 12 (frakcja podsitowa); 02 01 03; 02 01 06; 02 01 07;
02 02 03; 02 02 04; 02 02 99; 02 03 04; 02 03 80; 02 03 81; 02 03 82; 02 03 99;
02 04 80; 02 04 99; 02 05 01; 02 05 80; 02 06 01; 02 06 80; 02 06 99; 02 07 80;
03 01 01; 03 01 05; 03 03 01; 03 03 07; 03 03 08; 03 03 10; 03 03 99; 15 01 01;
15 01 03; 15 01 09; 16 03 06; 16 03 80; 17 02 01; 19 05 99; 19 12 01; 19 12 07;
20 01 01; 20 01 08; 20 01 38; 20 02 01; 20 03 02;
 D8 – odpady o kodzch: 02 02 04; 02 02 99; 02 03 04; 02 03 80; 02 03 81; 02 03 82;
02 03 99; 02 04 80; 02 04 99; 02 05 01; 02 05 80; 02 06 01; 02 06 80; 02 06 99;
02 07 80; 03 03 01; 03 03 07; 03 03 08; 03 03 10; 03 03 99; 15 01 01; 15 01 09;
16 03 06; 16 03 80; 19 05 99 ; 19 12 01; 20 01 01; 20 01 08; 20 03 03; 20 03 06.
 R5, R13 – odpady o kodach: 17 01 01; 17 01 02; 17 01 03; 17 01 07; 17 01 80;
17 01 81; 17 01 82; 17 09 04; 19 12 09.
Organ określił, że zastosowana technologia umożliwia przetworzenie zmieszanych
odpadów komunalnych w ilości 36 000 Mg/rok, oraz selektywnie zebranych odpadów –
w ilości 8 150 Mg/rok, jak również, że moc przerobowa linii kompostowej, wynosi 14 972
Mg/rok, z czego 12 300 Mg/rok ma stanowić frakcja podsitowa, wydzielona ze zmieszanych
odpadów komunalnych. Określono także powierzchnię terenu przeznaczoną do stabilizacji
kompostu - 717,5 m2 i nominalną wydajność linii sortowniczej - 25 000 Mg/rok (przy pracy
na dwie zmiany).
Powyższe nie zmieniło się od czasu poprzedniej kontroli WIOŚ, przeprowadzonej
w 2014 r. Kontrolą w 2015 r. objęto okres od 1 maja 2014 r. (poprzednia kontrola dotyczyła
okresu do kwietnia 2014 r.) do końca lipca 2015 r., w podziale na dwa czasookresy.
Kontrolowany przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w ramach umów zawieranych z gminami oraz od
innych przedsiębiorców.
Od 1 maja do 31 grudnia 2014 r., odbierano odpady od mieszkańców z gmin:
Zaleszany, Kolbuszowa, Nisko, Majdan Królewski,
Od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r. odbierano odpady mieszkańców z gmin: Nisko,
Jeżowe, Majdan Królewski, Padew Narodowa.
Gminy obsługiwane przez Spółkę A.S.A.: Kolbuszowa, Padew Narodowa i Majdan
Królewski, nie należą do regionu północnego, lecz zachodniego. W 2014 r. i 2015 r., Spółka
A.S.A. Tarnobrzeg, dostarczała odebrane z tych gmin, zmieszane odpady komunalne do
właściwych instalacji RIPOK, tj.: PGO w Paszczynie i ZUK w Ostrowie. Odebrane odpady
zielone kierowano do kompostowni w Leżajsku.
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W toku kontroli stwierdzono jeden przypadek przekazania odpadów poza właściwy
region, tj. zmieszane odpady komunalne odebrane przez A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o.,
z terenu gminy Majdan Królewski, w ilości 19,4 Mg, trafiły do instalacji A.S.A. w regionie
północnym, zamiast do instalacji przetwarzania w regionie zachodnim. Wójt Gminy Majdan
Królewski, wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej dla A.S.A.
Tarnobrzeg Sp. z o.o., za nieprzekazanie odebranych w lutym 2015 r., od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Majdan Królewski, zmieszanych odpadów komunalnych
w ilości 19,4 Mg do RIPOK w Regionie Zachodnim.
Na podstawie ewidencji odpadów za 2014 r., ustalono, że Spółka A.S.A. poddała
odzyskowi odpady o kodzie 20 02 01 w ilości 200 Mg oraz odpady o kodzie 02 01 03 w ilości
214,07 Mg (odebrane z regionu północnego), nie będąc wyszczególniona w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami, jako instalacja RIPOK do przetwarzania odpadów zielonych.
Odpady zostały skierowane do instalacji po odmowie przyjęcia odpadów przez właściwy
RIPOK – Kompostownię Osadów i Biokomponentów KOMWITA w Leżajsku - Spółka
przedstawiła pismo znak: MZK TWK – KOM 16/09/2014 z dnia 15 września 2014 r.,
o odmowie przyjęcia odpadów ulegających biodegradacji ze względu na ich zanieczyszczenie
odpadami stałymi.
W oparciu o karty ewidencji odpadów, sporządzone wg gmin, z których przywożone
były odpady, ustalono, że w okresie:
 od 1 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. przyjęto następujące rodzaje i ilości odpadów:
 do instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - odpady o kodzie
20 03 01 w łącznej ilości 17 448,81 Mg.
 na linię sortowniczą - odpady selektywnie zebrane, w łącznej ilości 1 677,955 Mg.
W wyniku przetworzenia ww. odpadów wytworzono na linii do sortowania:
Odbiorcom zewnętrznym przekazano łącznie 959,11 Mg odpadów surowców wtórnych, co
daje ok. 57,15% odzysku surowców.
 od 1 stycznia do 31 lipca 2015 r. przyjęto następujące rodzaje i ilości odpadów:
 do instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - odpady o kodzie
20 03 01 w łącznej ilości łącznej 16 133,2 Mg.
 na linię sortowniczą - odpady selektywnie zebrane, w łącznej ilości 1 341,94 Mg.
Odbiorcom zewnętrznym przekazano łącznie 746,54 Mg odpadów surowców wtórnych, co
daje 55,6% odzysku surowców.
Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 poddawane są procesowi odzysku
R12, w wyniku czego wytwarzane są odpady o kodzie 19 12 12 – frakcja nadsitowa, frakcja
podsitowa oraz tzw. balast z linii sortowniczej. Wytworzona w procesie mechanicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, frakcja podsitowa zagospodarowana
została w procesie R3 (na płycie kompostowniczej, a następnie na Placu dojrzewania
kompostu), zaś frakcja nadsitowa oraz balast – przekazane odbiorcom zewnętrznym.
Według kart ewidencji w 2014 r. (od maja do grudnia) wytworzono następujące ilości
odpadu 19 12 12:
 frakcja nadsitowa: 10 879,29 Mg;
 frakcja podsitowa: 5 075,99 Mg;
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 balast posortowniczy: 1077,09 Mg (przekazywane odbiorcom jako 19 12 12).
W wyniku przetwarzania biologicznego frakcji podsitowej w ilości 5 075,99 Mg (wg
ewidencji) wytworzono kompost nieodpowiadający wymaganiom (19 05 03) w ilości
3 185,56 Mg. W 2014 r. Spółka nie wytworzyła odpadów 19 05 99 (stabilizatu).
Wytworzona ilość odpadu 19 12 12, która została przekazana odbiorcom, stanowi ok.
63% ilości przyjętych odpadów, zaś wytworzony kompost stanowił ok. 58% frakcji
podsitowej (i przetworzonych w 2014 r. odpadów zielonych).
W 2015 r. (od stycznia do końca lipca) wytworzono odpady o kodzie 19 12 12
w następującej ilości:
 frakcja nadsitowa: 10 099,69 Mg;
 frakcja podsitowa: 7 105,520 Mg;
 balast posortowniczy: 679,53 Mg;
W wyniku przetwarzania biologicznego frakcji podsitowej w ilości 7 105,52 Mg
(wg ewidencji) wytworzono stabilizat (19 05 99) w ilości 417,820 Mg oraz kompost
nieodpowiadający wymaganiom (19 05 03) w ilości 2 110,76 Mg.
Wytworzona łączna ilość odpadu 19 12 12 (frakcja nadsitowa i balast) – 10 779,22
Mg, który jest przekazywany odbiorcom, stanowi ok. 62% ilości przyjętych odpadów, zaś
wytworzony kompost stanowi ok. 30% frakcji podsitowej.
W toku kontroli ustalono, że zakład nie wytwarza odpadów o kodzie 19 12 09 –
minerały (np. piasek i kamienie) oraz 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne).
W czasie kontroli Spółka A.S.A. zawnioskowała o zastrzeżenie danych dotyczących
kontrahentów i ilości odebranych oraz przekazanych odpadów.
Na podstawie sporządzonego bilansu masowego za poszczególne, kontrolowane,
czasookresy, ustalono, że różnica w ilości odpadów przyjętych i wytworzonych w 2014 r.
wyniosła - 2 883,285 Mg, zaś w 2015 r. wyniosła - 3 420,53 Mg. Zgodnie z wyjaśnieniem
przedsiębiorcy, różnice w ilości odpadów na „wejściu i wyjściu” z instalacji za dwa
omawiane czasookresy, wynikają z charakterystyki procesu przetwarzania biologicznego,
który trwa min. 7 tygodni. Na różnicę mas składa się masa odpadów skierowanych do
przetwarzania biologicznego, dla których proces jeszcze się nie zakończył, jak również fakt
następującej redukcji masy materiału wsadowego, która wg przedsiębiorcy wynosi ok. 30%.
W toku kontroli ustalono, że przedsiębiorca, naruszył w 2014 r. warunki decyzji
Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 26 lipca 2013 r., udzielającej pozwolenia na
wytwarzanie odpadów, wraz z zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów:
 w zakresie pozwolenia na wytwarzanie: wytworzono odpad o kodzie 15 01 02 oraz
19 05 03 w ilościach większych niż dopuszczalne;
 w zakresie zezwolenia na przetwarzanie: przetworzono odpady o kodzie 15 01 02 oraz
02 01 03 w ilościach większych niż dopuszczalne;
 w zakresie zezwolenia na zbieranie: zebrano odpady o kodach: 17 01 07 oraz
17 09 04, które nie zostały wyszczególnione w zezwoleniu na zbieranie.
W związku z naruszeniem warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów, udzielono
przedsiębiorcy pouczenia w trybie art. 41 Kodeksu wykroczeń, zaś w związku z naruszeniem
warunków zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie, wszczęto postępowanie w sprawie
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wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.) i wydano decyzję
w sprawie wymierzenia A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o., ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg,
administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 2 000 zł. Decyzja nie jest prawomocna.
Ponadto w toku kontroli ustalono, że przedłożone do Marszałka Województwa
Podkarpackiego, zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów, za 2014 rok, zostało sporządzone niezgodnie
z prowadzoną ewidencją odpadów i stanem rzeczywistym. Kontrolowany przedsiębiorca
poprawił w trakcie trwania kontroli zbiorcze zestawienie, o którym mowa i poinformował
kontrolujących, że zostało ono przesłane do Marszałka Województwa Podkarpackiego w dniu
21 września 2015 r.
O stwierdzonym naruszeniu warunków decyzji Prezydenta Miasta Tarnobrzega, jak
również o:
 poddaniu odzyskowi w 2014 r. odpadów o kodzie 20 02 01 w ilości 200 Mg oraz
odpadów o kodzie 02 01 03 w ilości 214,07 Mg, pomimo niewyszczególnienia
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, instalacji A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o.,
jako RIPOK do przetwarzania odpadów zielonych;
 odebraniu w 2015 r. i nieprzekazaniu zmieszanych odpadów komunalnych w ilości
19,4 Mg, z terenu Gminy Majdan Królewski, zlokalizowanej w regionie zachodnim, do
właściwego RIPOK;
 przetworzeniu w 2015 r. w instalacji zmieszanych odpadów komunalnych w ilości
19,4 Mg, spoza regionu północnego, tj. z Gminy Majdan Królewski, poinformowano
Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Marszałek Województwa Podkarpackiego do dnia 4 listopada 2015 r. nie
poinformował WIOŚ o podjętych działaniach.
Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości, Spółkę A.S.A. należy zaplanować do
kontroli na 2016 r.
3. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia w Giedlarowej
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia w Giedlarowej
określona została jako funkcjonująca regionalna instalacja do przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych w Regionie Północnym w załączniku nr 2 do uchwały NR II/28/14
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały
NR XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego (Dz.
Urz. Województwa Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829 z późn. zm.) Późniejsze zmiany
uchwały w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego nie zmieniły zapisów dotyczących ww. instalacji. Instalacja ta jest
przewidziana w ww. Planie również do zastępczej obsługi regionów Centralnego,
Wschodniego i Zachodniego.
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia w Giedlarowej
zarządzana jest przez „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach 874, 37-300 Leżajsk.
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„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach posiada decyzję Marszałka
Województwa Podkarpackiego udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności
przyjmowania 90 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 94 400 Mg oraz
mechaniczno-ręcznej sortowni odpadów, o szacunkowej wydajności do 25 000 Mg/rok,
a także kompostowni przeznaczonej do przetwarzania w warunkach tlenowych pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych, tj. frakcji podsitowej odpadów o kodzie 19 12 12 (inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 12) wysortowanej masy zmieszanych odpadów komunalnych,
o zdolności przetwarzania do 12 300 Mg/rok, 47,3 Mg/dobę.
Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym metodą przetwarzania odpadów na
mechaniczno-ręcznej sortowni odpadów jest proces R12 (wymiana odpadów w celu poddania
ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11), a w kompostowni –
proces unieszkodliwiania odpadów D8 (obróbka biologiczna, w wyniku której powstają
ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek
z procesów wymienionych w punktach od D1-D12).
Mechaniczno-ręczna sortownia odpadów przeznaczona jest do rozdzielania na
poszczególne frakcje zmieszanych odpadów komunalnych oraz zmieszanych odpadów
opakowaniowych. Zmieszane odpady komunalne lub zmieszane odpady opakowaniowe po
zważeniu rozładowywane są w hali przyjęć i podawane na taśmociąg wznośny celem
przetransportowania do sita bębnowego gdzie rozdzielane są na dwie frakcje: 0-80 mm
(frakcja podsitowa) i powyżej 80 mm (frakcja nadsitowa). Odpady o uziarnieniu powyżej 80
mm kierowane są na ruchomy stół sortowniczy i poddawane segregacji. Pozostałość po
segregacji kierowana do praso-kontenera i do składowania lub przekazywana poza instalację.
Do biologicznego przetwarzania kierowana jest frakcja podsitowa (0-80 mm)
wydzielona w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Odpady poddawane są biologicznej stabilizacji w trzech bioreaktorach. Wsad kompostowy
w bioreaktorze jest monitorowany poprzez zestaw czujników w zakresie temperatury,
poziomu tlenu, ciśnienia i wilgotności. Każdy bioreaktor wyposażony jest w system dysz
zraszających, które umożliwiają dostosowanie odpowiedniego poziomu wilgoci materiału.
Mieszanka kompostowa przez cały okres kompostowania intensywnego napowietrzana jest za
pomocą systemu wentylatorów (napowietrzanie posadzkowe), na zasadzie wtłaczania
powietrza w masę odpadów. Podczas fazy postoju wentylatorów napowietrzających, otwory
napowietrzania poza wypychaniem powietrza zbierają odcieki. Odcieki kierowane są
systemem rur do szczelnego bezodpływowego zbiornika odcieków o pojemności 20 m3.
Powietrze poprocesowe zasysane za pomocą wentylatora wyciągowego obsługującego trzy
bioreaktory kierowane jest do oczyszczania na biofiltr. Czas przetrzymania wsadu
w bioreaktorze wyznacza uzyskanie parametru AT4 na poziomie <20 mg O2/g s.m. przy
czym długość fazy kompostowania intensywnego wynosi co najmniej 21 dni. Odpady po
pierwszej fazie kompostowania przewożone są za pomocą ładowarki na plac dojrzewania
i formowane w pryzmy w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość ok. 2,2 m, długość
podstawy ok. 4,5 m, długość górnego boku ok. 1,0m, długość pryzmy ok. 61,8 m.
Częstotliwość przerzucania pryzm regulowana jest parametrami przebiegu procesu
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(temperatura, wilgotność, osiadanie pryzm). Proces dojrzewania trwa od 5-9 tygodni
w zależności od uzyskania końcowych wartości parametrów dla stabilizatu. Plac dojrzewania,
na którym prowadzone jest przetwarzanie odpadów posiada szczelną nawierzchnię betonową,
wyposażoną w system odwodnienia powierzchni. Wody opadowe z placu zbierane są do
zbiornika, który stanowi rezerwę wody technologicznej do dowilżania pryzm kompostowych.
Wytworzony stabilizat kierowany jest do składowania. Badania stabilizatu
przeprowadzane są przez akredytowane laboratorium z częstotliwością określoną
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Zarządzający sortownią odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownią
w Giedlarowej prowadzi ewidencję odpadów na obowiązujących wzorach. Na podstawie
przedłożonej ewidencji stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą na instalację
przetwarzania przyjęto następujące rodzaje i ilości odpadów:
- 20 03 07 odpady wielkogabarytowe (przetwarzanie wstępne-demontaż ręczny) – 46,58
Mg,
- 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (R12) – 10246,36 Mg,
- 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe (R12) – 625,78 Mg,
Ilości odpadów przeznaczonych do przetworzenia nie przekroczyły ilości określonych
w obowiązującej decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego.
W toku czynności inspekcyjnych dokonano oględzin, które wykazały, że sposób
i miejsca magazynowania odpadów na terenie kontrolowanej instalacji nie odbiegały od
warunków ustalonych w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego, udzielającej
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji.
„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach prowadzi także działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W okresie objętym kontrolą na instalację przetwarzania przyjmowane były odpady
komunalne z regionów dla których sortownia odpadów komunalnych zmieszanych,
kompostownia w Giedlarowej jest określona jako instalacja regionalna oraz zastępcza.
Kontrola przeprowadzona w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nie wykazała nieprawidłowości.
4. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej
w Młynach 111a
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Młynach zlokalizowany jest na obszarze
20,29 ha w południowej części miejscowości Młyny.
Właścicielem ww. instalacji i zarządzającym jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„EMPOL” Spółka z o.o. w Tylmanowej, os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Podkarpackiego „Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych,
kompostownia frakcji podsitowej” wykazana została jako instalacja przewidziana do
zastępczej obsługi regionów: wschodniego, południowo-wschodniego, centralnego,
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północnego i zachodniego.
Po uruchomieniu instalacji (w I kwartale 2013 r.) na wniosek PUK EMPOL w
Tylmanowej Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr XXXVII/703/13 z dnia 26
sierpnia 2013 r. nadał status RIOPK dla obsługi regionu wschodniego oraz status instalacji
przewidzianej do zastępczej obsługi regionów: centralnego, południowo-wschodniego,
północnego, północno-wschodniego i zachodniego do czasu uruchomienia w nich
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub w przypadku gdy
znajdująca się w nich instalacja uległa awarii.
Starosta Jarosławski decyzją z dnia 20.04.2012r. zmienioną decyzją z dnia
29.06.2012r. udzielił Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
w Tylmanowej os. Rzeka 133, 43-451 Tylmanowa pozwolenia na wytwarzanie odpadów
z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie i odzysk, w związku z eksploatacją instalacji
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowana w m. Młyny, gm.
Radymno.
Termin obowiązywania ww. decyzji ustalony został do dnia 15 kwietnia 2022r.
Starosta Jarosławski decyzją znak:OLR-I.6233.24.2014 z dnia 16.10.2014r. udzielił
PUK EMPOL Sp. z o.o. w Tylmanowej ul. Rzeka 133 zezwolenia na zbieranie odpadów.
Termin obowiązywania ww. decyzji ustalony został do dnia 10 października 2024r.
Spółka posiada również decyzję Starosty Jarosławskiego z dnia 12.09.2012 r.
udzielającą pozwolenia wodno - prawnego na:
 wprowadzanie z zakładowej oczyszczalni ścieków typu RB 2.5/11-3 „BIOSOW RLM
8 ścieków przemysłowych stanowiących mieszaninę ścieków z myjni samochodowej,
wód odciekowych z obszarów tymczasowego składowania odpadów i kompostu
i ścieków bytowych z zaplecza socjalno-administracyjnego do ziemi (rowu
odpływowego, będącego lewobrzeżnym dopływem rzeki Szkło),
 wprowadzanie z terenu zakładu, w tym z dróg, chodników, placów wewnętrznych
utwardzonych) wód opadowych i roztopowych do ziemi (ww. rowu odpływowego).
Pozwolenie wodno – prawne obowiązuje do dnia 31.08.2022 r.
Eksploatowania w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Młynach instalacja do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, zgodnie pkt. 5.3.b rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 2 września 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo
środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1169) zakwalifikowana została jako instalacja
do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów o zdolności przetwarzania ponad 75 ton
na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych
do termicznego przekształcania, w związku z czym zgodnie z art. 201 ustawy Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) podlega obowiązkowi
uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Na podstawie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zmianie ustawy Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2014r. poz.1101) obowiązek uzyskania
pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji powstał z dniem 1.07.2015r.
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Pismem z dnia 8.05.2015r. PUK „EMPOL” Sp. z o.o. w Tylmanowej złożyła do
Marszałka Województwa Podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych (instalacja MBP) zlokalizowanej w Młynach.
Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem znak: OS-I.7222.53.1.2015.RD
z dnia 27.05.2015r. poinformował o wszczęciu postępowania w ww. sprawie, a następnie po
przeanalizowaniu ww. wniosku postanowieniem znak: OS-I.7222.53.1.2015.RD z dnia
19.06.2015r. wezwał PUK „EMPOL” Sp. z o.o. w Tylmanowej do uzupełnienia złożonego
wniosku, m.in. o:
 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,
 jednoznaczne przedstawienie parametrów konstrukcyjnych instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów istotnych z punktu widzenia przeciwdziałania
zanieczyszczeniom,
 przedstawienie w sposób czytelny maksymalnych dopuszczalnych emisji do
środowiska,
 jednoznaczne wykazanie, że instalacja spełniać będzie wymogi najlepszej dostępnej
techniki w zakresie MBP.
Do czasu zakończenia ostatniej kontroli (tj. do dnia 6.08.2015r.) PUK „EMPOL”
Sp. z o.o. w Tylmanowej nie uzyskała wymaganego pozwolenia zintegrowanego.
W związku z powyższym w dniu 21.09.2015r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania użytkowania
instalacji eksploatowanej bez pozwolenia zintegrowanego w trybie art. 365 ust. 1 ustawy
Prawo ochrony środowiska.
Dla Instalacji MBP ZZO w Młynach zgodnie z decyzją Starosty Jarosławskiego z dnia
20.04.2012r. ze zmianą z dnia 29.06.2012r. określono moce przerobowe dla:
 metody R-15 (obecnie R-12) – 125 000Mg/rok, – segregowanie odpadów zmieszanych
komunalnych, segregacja wtórna jednorodnych frakcji selektywnie zebranych odpadów
surowcowych lub frakcji suchej odpadów komunalnych. Odpady dopuszczone do
odzysku metodą R-15 to odpady o kodach: 19 12 10, 19 12 12, 20 02 01, 20 02 02,
20 02 03, 20 03 01, 20 03 02, 20 03 07, 20 03 99.
 metody R-14 (obecnie R-5) – 50 000 Mg/rok – wykorzystanie odpadów jako materiał
służący do utwardzania podłoża, budowy dróg technologicznych, budowy wałów oraz
innych budowli i obiektów budowlanych na terenie Zakładu, zgodnie z wydanym
pozwoleniem na budowę. Odpady dopuszczone do odzysku metodą R-14 to odpady
o kodach: 19 12 09, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07.
 metody R-3 - 71 400 Mg/rok – przerób odpadów ulegających biodegradacji, w tym:
wydzielonych ze zmieszanych odpadów komunalnych, osadów z oczyszczalni ścieków,
odpadów zielonych oraz pozostałości po przycince krzewów i drzew na
wysokowartościowy produkt humusowy lub stabilizat. Odpady dopuszczone do odzysku
metodą R-3 to odpady o kodach 19 08 05, 19 12 12, 20 03 02.
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Cześć mechaniczna:
Linii sortownicza, zbudowana jest z 2 niezależnych ciągów sortowniczych ustawionych
w układzie równoległym, w skład której wchodzą:
 kabina sortownicza wstępna (wspólna dla obydwu ciągów sortowniczych) – 4-ro
stanowiskowa, będąca miejscem gdzie ręcznie wysortowywane są przez
pracowników, ze zmieszanych odpadów komunalnych, odpady wielkogabarytowe
i szkło,
 2 sita bębnowe o perforacji oka 80 mm, z których za pomocą przenośnika frakcji
nadsitowej, wprowadzane zostają pozostałe na sicie odpady do kabiny sortowniczej
gdzie prowadzona jest segregacja ręczna,
 zasadnicza 16-to stanowiskowa kabina sortownicza (wspólna dla obydwu ciągów
sortowniczych), jest miejscem gdzie w wyniku ręcznego sortowania dokonywanego
przez pracowników ze zmieszanych odpadów komunalnych wydzielane są surowce
wtórne – papier, szkło, aluminium, tworzywa sztuczne, głównie PET. Wydzielone
ww. surowce trafiają do 4 boksów umieszczonych pod kabiną.
W skład linii sortowniczej wchodzą:
 zestaw taśmociągów podająco-transportujących,
 2 separatory magnetyczne,
 automatyczna prasa belująca,
 instalacja elektryczna zasilania, automatyki i sterowania.
Układ linii sortowniczej umożliwia podawanie odpadów do segregacji w następujących
wariantach technologicznych:
 sortowanie odpadów zmieszanych,
 sortowanie suchej frakcji z systemu dwupojemnikowego,
 sortowanie odpadów surowcowych z systemu wielopojemnikowego.
Część biologiczna wyposażona jest w:
 12 komposterów zamkniętych, o konstrukcji żelbetowej, dla I fazy biologicznej
stabilizacji,
 nadmuchową instalację napowietrzania masy stabilizowanych odpadów,
 instalację do zraszania stabilizowanych odpadów w komposterach,
 2 biofiltry, służące do oczyszczania powietrza poprocesowego,
 plac dojrzewania kompostu.
Cześć mechaniczna
Zmieszane odpady komunalne pochodzące ze zbiórki ogólnej są dostarczane
samochodami służb komunalnych do obszaru rozładunku, znajdującego się w bezpośrednim
sąsiedztwie linii sortowniczej, gdzie są wyładowywane ze śmieciarek lub kontenerów.
Podobnie surowce wtórne pochodzące z selektywnej ich zbiórki, tzn. makulatura i tworzywa
sztuczne.
W strefie buforowej realizowana jest wstępna segregacja elementów
wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych np. sprzętu AGD, akumulatorów, opon, itp.
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Odpady wielkogabarytowe są przekazywane do rozdrobnienia do instalacji PUK EMPOL
w Gorlicach.
W hali sortowni prowadzone są następujące operacje technologiczne:
 wyładunek dostarczonych odpadów w strefie rozładunku odpadów zmieszanych
w punkcie ich przyjęcia;
 wstępna segregacja na hali przyjęcia, polegająca na wydzieleniu ze strumienia
dostarczonych odpadów, odpadów wielkogabarytowych (kartony, opony, inne duże
przedmioty), szkła i odpadów niebezpiecznych;
 załadunek odpadów na taśmociągi wznośne i do sita bębnowego.
 segregacja mechaniczna na sicie bębnowym;
 segregacja manualna;
 pozytywna, w wyniku której wydzielane są: makulatura, folie, tworzywa sztuczne,
szkło opakowaniowe, metale nieżelazne;
 negatywna, w wyniku której wydzielane są odpady niepożądane w procesie dalszej
obróbki (np.; odpady z PVC), odpady problemowe (niebezpieczne).
Wyodrębnione surowce wtórne (papier, tworzywa sztuczne, puszki metalowe) trafiają do
belownicy, gdzie są prasowane i magazynowane w wydzielonej części hali. Wydzielone szkło
jest transportowane do boksu znajdującego się na zewnątrz budynku.
Pozostałe po segregacji na linii sortowniczej odpady, jako odpady o kodzie 19 12 12 (frakcja
nadsitowa pozbawiona odpadów nadających się do recyklingu materiałowego), są
magazynowane w hali magazynowej gdzie w zależności od potrzeb:
 poddawane są rozdrobnieniu w rozdrabniaczu i przesianiu na sicie o perforacji oka 80
mm frakcja nadsitowa kierowana jest do wykorzystania, jako paliwo alternatywne,
natomiast frakcja podsitowa kierowana jest do stabilizacji tlenowej, lub:
 w całości wywożona do instalacji do produkcji paliwa alternatywnego w ZZO PUK
„EMPOL” w Gorlicach.
Sposób zagospodarowania odpadów jest uzależniony od ich jakości, m.in. wilgotności.
Cześć biologiczna
Odsiana w procesie sortowania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcja
o uziarnieniu 0-80mm gromadzona jest bezpośrednio na skrzyni ładunkowej samochodu
samowyładowczego. Po napełnieniu samochód jest ważony i odpad jest wywożony
w sąsiedztwo bioreaktora lub na plac magazynowania odpadów w zachodniej części zakładu.
Przy użyciu ładowarki odpady umieszczane są w bioreaktorze układane w pryzmę na
posadzce. Ten sam sposób załadunku komór stosowany jest w przypadku dostarczenia
selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych. Bioreaktory mają postać stacjonarnych,
żelbetowych komór zamykanych przy pomocy opuszczanych i podnoszonych bram
segmentowych. Każdy z bioreaktorów wyposażony jest w specjalnie wykonaną posadzkę
umożliwiającą nawiew powietrza przechodzącego przez kompostowany materiał
i odprowadzenie wód odciekowych, system nawilżania wsadu oraz system wentylacyjny
służący do odprowadzania powietrza poprocesowego, zakończony wspólnym filtrem
biologicznym.
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Po napełnieniu bioreaktora rozpoczyna się pierwsza faza stabilizacji tlenowej, tj. intensywna
faza rozkładu tlenowego substancji organicznej, która dla biofrakcji 0 - 80 mm trwa 14 dni.
Po zakończonym (w bioreaktorze) etapie stabilizacji tlenowej, materiał zostaje przy
pomocy ładowarki przetransportowany na plac dojrzewania, gdzie na wolnej powierzchni
zostaje ułożony w pryzmach. Tak ułożone pryzmy, są przerzucane z częstotliwością raz
w tygodniu. Łączny czas trwania biologicznego przetwarzania wynosi 8-12 tygodni, w tym co
najmniej 2 tygodnie w zamkniętych bioreaktorach z oczyszczaniem powierza procesowego
oraz regularnym przerzucaniem pryzm przy czym okres ten może zostać skrócony lub
wydłużony, pod warunkiem uzyskania parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 1 września 2012r. w sprawie Mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych.
Oprócz własnych odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja podsitowa), w celu utrzymania
ciągłości pracy komposterów do przetwarzania biologicznego przyjmowane również odpady
o kodzie 19 12 12 z zakładów należących do PUK EMPOL, tj.: ZZO Gorlice ul Przemysłowa
7 i ZZO w Tylmanowej oraz z zakładów niezwiązanych z PUK „EMPOL”, tj. z:
 Euro-Eko Sp. z o.o. w Mielcu – Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego w Kozodrzy,
 MPGK Rzeszów (z którym PUK EMPOL Sp. z o.o. tworzy konsorcjum),
 Sortowni Odpadów w Ustrzykach Dolnych eksploatowanej przez Miejskiego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych.
Odpady przyjęte ZZO Gorlice oraz z Euro-Eko Sp. z o.o. pochodziły z przetwarzania
odpadów wykorzystywanych do produkcji paliwa alternatywnego, natomiast odpady przyjęte
z pozostałych zakładów pochodziły z przetwarzania odpadów komunalnych o kodzie
20 03 01 oraz doczyszczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych.
W wyniku biologicznego przetwarzania odpadów (proces R-3) powstają odpady
kwalifikowane zgodnie z posiadaną decyzją jako:
 odpady o kodzie 19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się
do wykorzystania,
 odpady o kodzie 19 05 01 nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych
i podobnych,
 19 05 99 stabilizat.
Wytworzone w okresie objętym kontrolą odpady o kodach 19 05 01 i 19 05 99 poddane
zostały składowaniu na składowisku odpadów w Młynach, natomiast odpady o kodzie
19 05 03 wykorzystane zostały do rekultywacji zamkniętej kwatery SK-3 należącej do
składowiska odpadów w Młynach.
Dostarczone w okresie objętym kontrolą do RIPOK odpady komunalne pochodziły
z niżej wymienionych gmin:
 Pruchnik, Jarosław, Jarosław, Chłopice, Pawłosiów, Rożwienica, Laszki, Radymno,
Miasto Radymno, Rokitnica (powiat jarosławski),
 Miasto Przeworsk, Przeworsk, Zarzecze, Gać (powiat przeworski),
 Łańcut, Miasto Łańcut, Białobrzegi (powiat łańcucki),
 Błażowa (powiat rzeszowski),
 Żurawica, Medyka, Przemyśl, Krasiczyn, Orły, Fredropol, Dubiecko, Krzywcza,
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Bircza, Stubno (powiat przemyski),
 Wielki Oczy, Horyniec Zdrój, Miasto Lubaczów, Lubaczów, Cieszanów, Stary
Dzików, Oleszyce, Narol (powiat lubaczowski).
Spółka „EMPOL” wygrała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych zorganizowany w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w
6 gminach, tj.: Gminie Radymno, Mieście Radymno, Mieście i Gminie Oleszyce, Gminie
Narol, Gminie Jarosław i Gminie Orły. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z tych Gmin
odbywa się na podstawie zawartych umów.
Oprócz PUK EMPOL Sp. z o.o. odpady komunalne dostarczane są do instalacji
w Młynach przez firmy zewnętrzne z którymi PUK EMPOL Sp. z o.o. posiada podpisane
umowy na dostarczanie odpadów.
Kontrolowana instalacja przyjmuje odpady z Regionu Wschodniego Gospodarowania
Odpadami, dla którego posiada status RIPOK oraz z innych (ościennych) regionów dla
których, zgodnie z uchwałami w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego posiada status instalacji zastępczej, a w których to brak
instalacji regionalnej.
Z regionu Centralnego z gmin:
 Łańcut, Miasto Łańcut, Białobrzegi (powiat łańcucki),
 Błażowa (powiat rzeszowski),
 Gać (powiat przeworski)
Z regionu Południowo-Wschodniego z gminy Bircza (powiat przemyski)
Odpady z ww. gmin dostarczone zostały przez firmę świadczącą usługi w zakresie
odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w tych gminach, posiadającą
bazę sprzętową w Nizinach (powiat przemyski). W związku z powyższym, z przyczyn
organizacyjnych i ekonomicznych korzystniejsze jest dostarczanie odpadów do instalacji
w Młynach, niż do instalacji znajdujących się w regionach na terenie których odpady zostały
odebrane.
W okresie objętym kontrolą na terenie ZZO w Młynach procesowi odzysku poza
instalacjami (w procesie R-5) poddano odpady o kodzie 19 12 09 Minerały (np. kamienie,
piasek) pochodzące z przetwarzania w 2014r. (w procesie R-12) zmieszanych odpadów
komunalnych (kod 20 03 01) w ZZO w Młynach jak również odpady o kodzie 19 12 09
dostarczone z:
 zakładów w Gorlicach i Tylmanowej należących do PUK EMPOL Sp. z o.o.
w Tylmanowej,
 Euro-Eko w Mielcu.
 Stacji Segregacji Stłuczki Szklanej w Pełkiniach należącej do Krynicki Recykling S.A.
Odpady te wykorzystane zostały do budowy dróg wewnętrznych i placów na terenie ZZO
w Młynach oraz do budowy wałów otaczających teren ZZO w Młynach.
Sposób wykorzystania odpadów oraz ilości odpadów o kodzie 19 12 09 określono w decyzji
Starosty Jarosławskiego.
Wytworzone w procesie przetwarzania odpadów surowce wtórne, przekazywane są firmom
posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
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Odpady o kodzie 19 12 10 przekazywane są do instalacji PUK EMPOL w Gorlicach celem
dalszego przetworzenia, którego produktem finalnym jest paliwo alternatywne.
W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przyjmowania do ZZO w Młynach
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Podczas kontroli stwierdzono nw. nieprawidłowości:
 użytkowanie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
zakwalifikowanej jako instalacja do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów
o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki biologicznej
i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o.
Tylmanowa, os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa – Zakład Zagospodarowania Odpadów
w Młynach 111A bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego (obowiązek od
1.07.2015r.).
W związku z powyższym wszczęte zostało przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania, w trybie art. 365
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232
z późn. zm.) użytkowania ww. instalacji.
 przekroczenie w okresie 2014r. jak też I półroczu 2015r. dopuszczalnej do wytworzenia
w ciągu roku w procesie R-3 ilości odpadów o kodzie 19 05 03 określonej przez Starostę
Jarosławskiego w decyzji udzielającej PUK „EMPOL” Sp. z o.o. pozwolenia na
wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na zbieranie i odzysk, w związku
z eksploatacją instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Młynach.
W ww. decyzji określono dopuszczalną do wytworzenia w ciągu roku ilość odpadów o kodzie
19 05 03 tj. Kompost nieodpowiadający wymaganiom na 10 000Mg. Przeprowadzona
kontrola wykazała, że w 2014 r. wytworzono 18 268,2Mg, a w I półroczu 2015 r. wytworzono
14058,76 Mg odpadów o kodzie 19 05 03.
Powyższa nieprawidłowość skutkowała ukaraniem przedstawiciela kontrolowanej Spółki
mandatem karnym w wysokości 300 zł.
 wykonanie przez kontrolowaną Spółkę w 2014r. i I półroczu 2015r. badań jakości
ścieków odprowadzanych z zakładowej oczyszczalni ścieków eksploatowanej dla potrzeb
ZZO w Młynach do cieku wodnego oraz jakości wód ww. cieku z częstotliwości
mniejszą niż ustalona w posiadanym pozwoleniu wodno-prawnym.
Powyższa nieprawidłowość skutkowała pouczeniem przedstawiciela kontrolowanej Spółki
o konsekwencjach wynikających z nieterminowego wykonywania badań.
W ramach działań pokontrolnych zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Prezesa
Zarządu kontrolowanej Spółki do prowadzenia badań jakości odprowadzanych ścieków oraz
wód odbiornika ścieków zgodnie z wymogami zawartymi w posiadanym pozwoleniu wodno
prawnym. O stwierdzonej ww. nieprawidłowości poinformowano Starostę Jarosławskiego.
O wszystkich stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano Marszałka Województwa
Podkarpackiego.
Kontrolowana Spółka w wyznaczonym terminie poinformowała o wykonaniu
zarządzenia pokontrolnego.
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5. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki,
kompostownia, ul Piastowska 22, 37-700 Przemyśl
Kontrolowany Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych w Przemyślu jest zarządzany przez Zakłady Usługowe „POŁUDNIE”
Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków.
Zakład zlokalizowany w Przemyślu w granicach nieruchomości o łącznej powierzchni
6,3070 ha, której użytkownikiem wieczystym są Zakłady Usługowe „POŁUDNIE” Sp. z o.o.
Kontrolowana instalacja została wybudowana i oddana do użytkowania w 2014 r., a od
stycznia 2015 r. stanowi regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych dla
Regionu Wschodniego (sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej
zbiorki/kompostownia).
Działalność w zakresie przetwarzania odpadów w instalacji rozpoczęto w styczniu 2015r.
Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 9-19.06.2015r. ustalono, że działalność
Zakładu w zakresie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów prowadzona jest
w oparciu o:
 decyzję Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21.07.2014 r. udzielającą Zakładom
Usługowym „POŁUDNIE” Sp. z o.o. ul Lubicz 14 31-504 Kraków zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.
 decyzję Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 21.07.2014 r. udzielającą Zakładom
Usługowym „POŁUDNIE” Sp. z o.o. ul Lubicz 14 31-504 Kraków pozwolenia na
wytwarzanie odpadów oraz udzielenia zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla
instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Przemyślu przy
ul. Piastowskiej.
Funkcjonująca na terenie Zakładu instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów zakwalifikowana została jako instalacji do kombinacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów o zdolności przetwarzania ponad 75 ton na dobę, z wykorzystaniem obróbki
biologicznej i obróbki wstępnej odpadów przeznaczonych do termicznego przekształcania,
a więc podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego (wymagany termin
uzyskania pozwolenia to 1.07.2015r.).
W związku z powyższym Zakłady Usługowe Południe Sp. z o.o. w Krakowie
wystąpiły do Marszałka Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o wydanie ww.
pozwolenia zintegrowanego.
Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 29.05.2015r. poinformował WIOŚ
Rzeszów o wszczęciu postępowania administracyjnego w powyższej sprawie.
Do czasu zakończenia kontroli pozwolenie zintegrowane nie zostało wydane.
W sąsiedztwie kontrolowanej instalacji znajduje się składowisko odpadów będące
regionalną instalację dla odpadów powstałych w procesie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Obie instalacje eksploatowane są przez Zakłady Usługowe „Południe” Sp. z o.o. w Krakowie,
ul. Lubicz 14, 31-504 Kraków.
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych składa się
z części mechanicznej i części biologicznej.
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Sposób zagospodarowania najważniejszych strumieni odpadów w instalacji jest
następujący: odpady komunalne zmieszane (20 03 01) – są kierowane do przetwarzana
mechanicznego gdzie podlegają przetwarzaniu (proces odzysku R12). W wyniku
przetworzenia powstaje:
 frakcja nadsitowa (19 12 12) skierowana do dalszego przetwarzania (proces odzysku R12),
 frakcja podsitowa (19 12 12) skierowana do biologicznego przetwarzania (proces R3);
odpady selektywnie zbierane – są kierowane do hali sortowni, gdzie na linii sortowniczej
podlegają przetworzeniu mechanicznemu (proces odzysku R12).
Część mechaniczna
Prowadzony w części mechanicznej proces odzysku odpadów obejmuje mechanicznoręczne sortowanie odpadów (R-12).
Odpady przeznaczone do przetworzenia po zważeniu przyjmowane są w strefie przyjęcia
odpadów, skąd przy użyciu ładowarki kołowej przekazywane są na mechaniczną linię
sortowniczą.
Linia sortownicza składa się z: kosza zasypowego, przenośnika podawczego z dwoma
stanowiskami segregacji wstępnej, rozdrabniacza wstępnego, przenośnika podającego
z usytuowanym nad nim poprzecznie separatorem metali żelaznych, sita obrotowego o oczku
80 mm, ręcznej 8 stanowiskowej kabiny sortowniczej, w której w procesie sortowania
powstają następujące surowce wtórne: PET (w rożnych kolorach), szkło, papier, inne odpady
opakowaniowe oraz posort – odpad o kodzie 19 12 12 (tzw. pre RDF)
Kabina sortownicza wykorzystywania jest również do doczyszczania odpadów zebranych
selektywnie. Surowce wtórne selekcjonowane i sortowane ręcznie trafiają do boksów
umieszczonych pod kabiną sortowniczą. W miarę zapełniania ww. boksów surowce
przepychane są przy użyciu ładowarki do kanału transportowego, skąd przenośnikiem
przekazywane są na prasę belującą.
Część biologiczna
Frakcja podsitowa odpadów przenośnikiem taśmowym przekazywana jest do boksu
stanowiącego początek jej dalszego biologicznego przetwarzania. Frakcja podsitowa o kodzie
(19 12 12) poddawana jest procesowi biosuszenia z wykorzystaniem 10 zamkniętych
reaktorów (2 sekcje po 5 sztuk) z aktywnym napowietrzaniem podłogowym
i odprowadzeniem powietrza poprocesowego do oczyszczania, przy zastosowaniu biofiltra
roślinnego.
Proces biosuszenia jest zautomatyzowany. W celu zapewnienia sterowności procesu
zastosowane zostały urządzenia monitorujące (zapisujące dane z czujników temperatury
i wilgotności odpadów umieszczonych w reaktorach) oraz sterujące pracą wentylatorów.
Proces biosuszenia sterowany jest na podstawie odczytów temperatury odpadów poprzez
automatyczną regulację przepływu tłoczonego powietrza.
Proces biosuszenia odbywa się w cyklach 7 dobowych, co przy założeniu ok. 2 tygodni na
naprawy i przerwy techniczne daje 50 cykli w roku.
Po procesie biosuszenia, odpady są przekazywane do sekcji segregacji odpadów
znajdującej się w przeznaczonej na ten cel części hali. W wyniku ich przesiania przez sito
o średnicy oczek 20 mm powstaje frakcja 0-20 mm, która po 2 tygodniach biostabilizacji
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w reaktorach wywożona jest na plac kompostowy celem dojrzewania (2-8 tygodni) oraz
oczekiwania na wyniki badań. W przypadku, gdy spełnione są warunki z Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U.2012.1052), odpad może zostać
wykorzystany do odzysku na składowisku odpadów. Jeżeli natomiast parametry jego nie
zostaną osiągnięte, poddawany jest dojrzewaniu na pryzmach przez okres niezbędny do
osiągnięcia niezbędnych wyników umożliwiających bezpieczne dla środowiska
przekierowanie odpadu na składowisko.
Frakcja 20-80mm przeznaczona do odzysku przekazywana jest do kabiny sortowniczej w celu
wysortowania maksymalnej ilości surowców wtórnych. Po przejściu przez kabinę pozostały
odpad przeznaczony jest do produkcji paliwa alternatywnego.
Cały ww. proces zarówno jego część mechaniczna jak i biologiczna (z wyjątkiem
procesu dojrzewania w pryzmach) prowadzony jest w zamkniętej hali produkcyjnej.
Łączna zdolność przerobowa zgodnie z dokumentacją techniczną:
 mechanicznie w instalacji może wynieść 125 000 Mg/rok, tj. 500Mg/dobę,
 biologicznie w reaktorach może wynieść 46 200 Mg/rok, tj. 144,4 Mg/dobę
 biologicznie na płycie kompostowej może wynieść 14 100 Mg/rok, tj. 44 Mg/dobę.
Ilość odpadów dopuszczona do przetworzenia (w posiadanej decyzji) to 30 000 Mg/rok,
z czego 60% stanowi frakcja podsitowa (0-80 mm), czyli 18 000 Mg stanowi frakcja
podsitowa, która może trafić do przetwarzania biologicznego.
Kontrolowana Spółka nie prowadzi działalności w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości. Odpady dostarczane są przez podmioty z którymi
kontrolowana Spółka posiada zawarte umowy.
Do kontrolowanej instalacji dostarczane są odpady komunalne odbierane od
właścicieli nieruchomości wyłącznie z terenu gmin należących do Regionu Wschodniego
Województwa Podkarpackiego. W okresie objętym kontrolą do instalacji przyjmowane były
odpady komunalne z następujących gmin: Miejskiej Przemyśl, Wiejskiej Przemyśl, Żurawica,
Orły, Stubno, Fredropol, Medyka, Krasiczyn, Dubiecko, Miejskiej Jarosław, Chłopice,
Krzywcza, Miejskiej Przeworsk.
Z poza Regionu Wschodniego dostarczane były jedynie odpady o kodzie 19 12 12
(frakcja podsitowa 0-80 mm, przeznaczona do przetwarzania biologicznego) z Stacji
Segregacji Odpadów w Ustrzykach Dolnych (Region Południowo-Wschodni). Stacja
Segregacji Odpadów w Ustrzykach Dolnych jest instalacją (przewidzianą w PGO dla
Województwa Podkarpackiego) do obsługi zastępczej Regionu Południowo-Wschodniego
i nie posiada możliwości biologicznego przetwarzania odpadów. W Regionie PołudniowoWschodnim brak Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów, a kontrolowana instalacja
wyznaczona została do obsługi zastępczej Regionu Południowo-Wschodniego w zakresie
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Od czasu rozpoczęcia działalności w zakresie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów nie odnotowano awarii kontrolowanej instalacji, w związku z czym
nie było konieczności dowożenia odpadów komunalnych do instalacji przewidzianych do
zastępczej obsługi regionu.
W czasie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
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6. Zakład zagospodarowania odpadów w Kozodrzy
W dniach 30.09. – 05.10.2015 r. została przeprowadzona kontrola Regionalnej
instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych dla Regionu Zachodniego –
Zakład Zagospodarowania Odpadów/Kozodrza 39-103 Ostrów, eksploatowana przez Zakład
Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225.
Instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych eksploatowana przez Zakład
Zagospodarowania Odpadów/Kozodrza określona została jako funkcjonująca regionalna
instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Regionie Zachodnim
w załączniku nr 2 do uchwały NR XXXVII/703/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Późniejsze zmiany uchwały
w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego nie
zmieniły zapisów dot. kontrolowanej instalacji. Ponadto instalacja ta jest przewidziana do
zastępczej obsługi Regionu Centralnego, Południowo-Wschodniego, PołudniowoZachodniego, Północnego i Wschodniego.
Mechaniczno-ręczna sortownia odpadów o szacowanej wydajności 60 000Mg/rok
przeznaczona jest do rozdzielania na poszczególne frakcje zmieszanych odpadów
komunalnych, a także do „doczyszczania” odpadów komunalnych pochodzących
z selektywnej zbiórki - prowadzony proces technologiczny R12.
Instalacja mechanicznego przetwarzania złożona jest z:
 kanału technologicznego z podpoziomowym taśmociągiem przyjmującym odpady do
mechanicznego przetworzenia,
 taśmociągu wznośnego, podającego odpady do sita,
 sita bębnowego z perforacją oka 80,0 mm,
 taśmociągu pośredniego, podającego frakcję nadsitową do ośmiostanowiskowej kabiny
sortowniczej wyposażonej w stół sortowniczy,
 separatora elektromagnetycznego umieszczonego na końcu stołu sortowniczego,
wydzielającego ferromagnetyki ze strumienia odpadów pozostałych po ręcznej
segregacji,
 linii czterostanowiskowej służącej do doczyszczania odpadów wydzielonych w wyniku
mechanicznego przetwarzania odpadów oraz doczyszczania odpadów z selektywnej
zbiórki,
 prasy pionowej do belowania odzyskanych surowców.
Zmieszane odpady komunalne lub zmieszane odpady opakowaniowe po zważeniu
rozładowywane są na betonowym placu, z którego zostają zsypywane do kanału
technologicznego, z którego podpoziomowym taśmociągiem podawane są na taśmociąg
wznośny i dalej do sita bębnowego. W wyniku przesiania odpadów na sicie powstaje frakcja
nadsitowa o uziarnieniu większym jak 80 mm, która zostaje poddana segregacji ręcznej
polegającej na wydzieleniu z niej odpadów nadających się do recyklingu. Wydzielone
poszczególne frakcje odpadów, np. z tworzyw sztucznych belowane są za pomocą prasy
pionowej do belowania. Pozostałość po segregacji frakcji nadsitowej magazynowana jest
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w boksach na terenie sortowni, następnie przekazywana innym podmiotom jako komponent
do produkcji paliwa alternatywnego. W wyniku przesiania na sicie bębnowym powstaje także
frakcja podsitowa o uziarnieniu mniejszym jak 80 mm, która kierowana jest do procesów
stabilizacji tlenowej.
Powstała po mechanicznym przetworzeniu frakcja 0-80 mm jest biologicznie
przetwarzana w II stopniowej instalacji do tlenowego przetworzenia odpadów o wydajności
14 170 Mg/rok, w której prowadzony jest proces technologiczny R3.
Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów złożona jest z:
 hali stabilizacji tlenowej o wymiarach 24,0 x 30,0 m, składającej się z 10 bioreaktorów
o wymiarach 4,0 x 6,0 m wyposażonych w napowietrzanie wykonane w posadzce
oddzielnie dla każdego biorekatora,
 wentylacji nadmuchowo-odciągowej hali, wyposażonej w biofiltr biologiczny, składający
się ze skrubera oraz złoża biologicznego,
 placu manewrowo-technologicznego do prowadzenia procesów dojrzewania stabilizatu,
 zbiornika retencyjno-sedymentacyjnego do zbierania i podczyszczania powstających wód
opadowych, wykorzystywanych do zraszania pryzm stabilizatu,
 przesiewacza bębnowego z perforacją oka 20 mm.
W hali stabilizacji tlenowej odpadów stabilizowane są odpady w układzie
zamkniętym, ze sztucznym napowietrzaniem i ujmowaniem powietrza procesowego. Proces
stabilizacji prowadzony jest dwuetapowo:
 I etap stabilizacji tlenowej polega na układaniu odpadów w bioreaktorach. Odpady
przebywają w bioreaktorze z intensywnym napowietrzaniem przez okres 1 tygodnia.
W drugim tygodniu odpady są przemieszczane z bioreaktorów „I tygodnia” do reaktorów
„II tygodnia”, po przeciwnej stronie hali gdzie podlegają dalszym procesom
intensywnego napowietrzania.
 II etap stabilizacji tlenowej przebiega na placu przy hali stabilizacji. Wstępnie
ustabilizowane odpady układane są na placu dojrzewania w 6 oddzielnych pryzmach
w kształcie trapezu o wymiarach: wysokość 3 m, szerokość 6 m u podstawy, długość
6 m. Na koniec każdego tygodnia odpady są napowietrzane poprzez przerzucanie pryzm.
Czas przebywania pryzm na placu wynosi co najmniej 6 tygodni. Po tym okresie
stabilizat jest badany pod katem spełniania wymogów określonych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Jeżeli stabilizat nie spełnia
wymogów ww. rozporządzenia jest on w dalszym ciągu poddawany procesowi
dojrzewania w pryzmach.
Badania stabilizatu przeprowadzane są przez laboratorium posiadające wdrożony
system akredytacji, z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych. Badania przeprowadzane są dla każdej partii odpadów
po I fazie kompostowania i po II fazie kompostowania.
Ewidencja odpadów prowadzona jest za pomocą kart ewidencji odpadów oraz kart
przekazania odpadów na obecnie obowiązujących wzorach. Wszystkie gminy z których
83

niesegregowane odpady komunalne przyjmowane są do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Kozodrzy zlokalizowane są na terenie Regionu Zachodniego.
Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, instalacje które były eksploatowane
w dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości oraz nie były
dotychczas objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, ze względu na rodzaj
prowadzonej w niej działalności, muszą uzyskać pozwolenie zintegrowane najpóźniej do dnia
1 lipca 2015 r.
Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie w dniu 15.05.2015 r. złożył do Marszałka
Województwa Podkarpackiego wniosek o wydanie decyzji udzielającej pozwolenia
zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, który
został uzupełniony w dniu 11.06.2015 r.
Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 11.06.2015 r. zawiadomił
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie.
Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Rzeszowie wszczął postępowanie
administracyjne w sprawie wstrzymania, w trybie art. 365 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska, użytkowania instalacji do przetwarzania zmieszanych opadów komunalnych –
Zakład Zagospodarowania Odpadów/Kozodrza, eksploatowanej przez Zakład Usług
Komunalnych w Ostrowie 39-103 Ostrów 225, bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.
W toku postępowania wystąpiono do Marszałka Województwa Podkarpackiego
z wnioskiem o zajecie stanowiska czy Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie powinien
posiadać w dniu 1 lipca 2015 r. pozwolenie zintegrowane na eksploatowanie instalacji do
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – Zakład Zagospodarowania
Odpadów/Kozodrza w aktualnym stanie techniczno-technologicznym.
7. Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania
w Paszczynie
W czasie kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie w dniach 15 – 25
września 2015 r., w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62B,
39-207 Brzeźnica stwierdzono, że Spółka prowadzi działalność polegającą na eksploatacji
instalacji do przetwarzania zmieszanych opadów komunalnych składającej się z sortowni
odpadów zmieszanych i odpadów z selektywnej zbiórki oraz kompostowani w Paszczynie.
Instalacja sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania
w Paszczynie określona została jako funkcjonująca regionalna instalacja do przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych w Regionie Zachodnim w załączniku nr 2 do uchwały
NR II/28/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie
zmiany Uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego. Ponadto instalacja ta jest przewidziana do zastępczej obsługi Regionu
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Centralnego,
Południowo-Wschodniego,
Południowo-Zachodniego,
Północnego
i Wschodniego.
Mechaniczno-ręczna sortownia odpadów o szacowanej wydajności 50 000 Mg/rok,
przeznaczona jest do rozdzielania na poszczególne frakcje zmieszanych odpadów
komunalnych, a także do „doczyszczania” odpadów komunalnych pochodzących
z selektywnej zbiórki - prowadzony proces technologiczny R12.
Instalacja mechanicznego przetwarzania zlokalizowana jest w hali przetwarzania odpadów.
Instalacja ta złożona jest z:
 rozrywarki mechanicznej,
 kabiny sortowniczej 2 stanowiskowej,
 kabiny sortowniczej 10 stanowiskowej,
 ferromagnetyka,
 przenośników taśmowych,
 urządzenia do rozdrabniania odpadów (w przypadku produkcji paliwa alternatywnego),
 przenośnika taśmowego podłogowego do transportu wysortowanych surowców wtórnych
do urządzenia belującego,
 urządzenia prasującego surowce wtórne.
Przywiezione niesegregowane odpady komunalne, po zważeniu na wadze są
magazynowane w strefie buforowej zlokalizowanej w wydzielonej części hali. W miejscu tym
dochodzi do wstępnego wybierania odpadów niebezpiecznych oraz odpadów o większych
gabarytach. Z miejsca magazynowania odpady dostarczone są za pomocą ładowarki kołowej
do zasobnika, gdzie dochodzi do mechanicznego rozrywania worków z odpadami. Stamtąd,
odpady przenośnikiem transportowane są do dwustanowiskowej kabiny sortowniczej, gdzie
wyodrębniane są odpady niebezpieczne oraz odpady o większych gabarytach. Z kabiny,
pozbawione frakcji problemowych odpady, transportowane są do sita bębnowego o średnicy
oczek Ø 80 mm. Odsiana w sicie frakcja poniżej 80 mm, (frakcja podsitowa), gromadzona
jest w kontenerze znajdującym się pod sitem. Po napełnieniu kontenera odpady te
kwalifikowane jako ex 19 12 12 (frakcja podsitowa) i kierowane są poprzez wagę do
przetworzenia w części instalacji służącej do biologicznego przetwarzania odpadów.
Pozostałe odpady transportowane są do sortowania ręcznego w 10 stanowiskowej kabinie
sortowniczej. W kabinie sortowniczej wydzielane są w szczególności odpady nadające się do
odzysku materiałowego takie jak: tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, szkło.
Wysortowane odpady poprzez otwory spustowe gromadzone są pod kabiną w wydzielonych
boksach. Po napełnieniu boksu wydzielone odpady spod kabiny przepychane są wózkiem
widłowym lub innym sprzętem na przenośnik taśmowy znajdujący się w podłodze
i transportowane do belownicy, gdzie są prasowane. Prasowaniu podlegają takie odpady jak
tworzywa sztuczne, papier i tektura, puszki aluminiowe. Sprasowane odpady przewożone są
do wiaty magazynowej, w której znajdują się oddzielne boksy na wysegregowane odpady.
Odpady szklane nie są prasowane tylko są gromadzone w pojemniku lub luzem i przewożone
do boksu magazynowego znajdującego się na terenie Zakładu w wiacie magazynowej.
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Za kabiną sortowniczą znajduje się elektromagnes, gdzie wysortowywane są dodatkowo
odpady metalowe. Wysortowane odpady metalowe nie są belowane tylko magazynowane
w kontenerze.
Pozostała po wysortowaniu odpadów frakcja pow. 80 mm jest transportowana taśmą poziomą
bezpośrednio do praso kontenera lub w przypadku produkcji paliwa alternatywnego do
rozdrabniacza, następnie do praso kontenera.
Powstała po mechanicznym przetworzeniu frakcja 0-80 mm jest biologicznie
przetwarzana w II stopniowej instalacji do tlenowego przetworzenia odpadów o wydajności
25 000 Mg/rok, w której prowadzony jest proces technologiczny D8.
Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowana jest w odrębnej hali
przetwarzania odpadów. W hali znajduje się 10 wydzielonych boksów z napowietrzaniem
w podłodze. Ponadto instalacja ta złożona jest z:
 wentylatora wyciągowego,
 skrubera,
 biofiltra,
 szczelnego i skanalizowanego placu do dojrzewania stabilizatu,
 zbiornika na odcieki.
Napowietrzanie bioreaktorów odbywa się poprzez nadmuch powietrza, do specjalnie
przygotowanych otworów umiejscowionych w podłodze każdego boksu, pobieranego
z zewnątrz przez wentylatory osiowe znajdujące się na zewnątrz budynku.
Odpady (frakcja podsitowa) transportowane są do hali stabilizacji tlenowej i układane
w wyznaczonym boksie. W połowie boksów bioreaktorowych do napowietrzania używane
jest ciepłe powietrze. Wsad w bioreaktorze jest monitorowany poprzez zestaw czujników:
temperatury, tlenu, wilgotności. Odpady przez cały okres stabilizacji intensywnej są
napowietrzane za pomocą systemu wentylatorów napowietrzających. Podciśnienie w hali
stabilizacji tlenowej wytwarzane jest przy użyciu wentylatora promieniowego wyciągowego
pozwalającego także na wytworzenie ciśnienia w celu przetłoczenia usuniętego z hali
stabilizacji powietrza przez skruber oraz złoże filtracyjne (filtr biologiczny wypełniony
zrębkami).
W skruberze powietrze poprocesowe usunięte z hali bioreaktorów jest pozbawiane
wilgoci. Uzyskana zanieczyszczona woda kierowana jest do zbiornika sedymentacyjnoretencyjnego i następnie wykorzystywana do zraszania pryzm w bioreaktorach w celu
przyspieszenia procesu stabilizacji. W bioreaktorze z ciepłym powietrzem odpady przebywają
5-7 dni. Następnie za pomocą ładowarki kołowej są przetransportowywane do boksu
napowietrzanego powietrzem zimnym, gdzie przebywają do uzyskania wymaganego wyniku
AT4.. Po przynajmniej siedmiodniowym pobycie odpadów w hali stabilizacji intensywnej
pobierana jest próbka do badań. W oczekiwaniu na wynik badania odpady przetrzymywane są
w hali jeszcze przez okres przynajmniej 4 dni (badania AT4 – czterodobowe zapotrzebowanie
tlenu) i po spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów, odpady są transportowane na plac dojrzewania.
W przypadku uzyskania wyników wskazujących iż nie zostały spełnione w.w. wymagania
odpady zostają przetrzymane w hali stabilizacji do czasu uzyskania określonych prawem
wskaźników tj. AT4 poniżej 20 mg O2/g suchej masy.
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Badania stabilizatu przeprowadzane są przez laboratorium akredytowane,
z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 września 201 r.
w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Badania przeprowadzane są dla każdej partii odpadów po I fazie kompostowania i po II fazie
kompostowania.
Po fazie intensywnej stabilizacji odpady, których masa zmniejszyła się o ok. 20%
transportowane są na szczelny, skanalizowany plac dojrzewania. Tam odpady formowane są
w pryzmy, które podlegają procesowi dojrzewania przez okres 5 - 6 tygodni. W tym czasie
pryzmy przerzucane są z częstotliwością jeden raz w tygodniu przy użyciu ładowarki.
Po upływie 5 tygodni odpady z pryzmy są pobierane do badań i po stwierdzeniu spełniania
wymagań mogą zostać przekazane do składowania jako stabilizat.
Ewidencja odpadów prowadzona jest za pomocą kart ewidencji odpadów oraz kart
przekazania odpadów na obecnie obowiązujących wzorach. Wszystkie gminy z których
niesegregowane odpady komunalne przyjmowane są na instalację MBP w Paszczynie
zlokalizowane są na terenie Regionu Zachodniego.
Stan formalno-prawny gospodarowania odpadami regulowała decyzja Starosty
Dębickiego znak: WRL.6220.11.2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. wraz ze zmieniająca ją
decyzją znak: WRL.6220.8.2013 z dnia 22 maja 2013 r. udzielająca Przedsiębiorstwu
Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów. W decyzji określono
termin obowiązywania do dnia 18 czerwca 2022 r.
Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony
środowiska oraz niektórych innych ustaw, instalacje które były eksploatowane w dniu wejścia
w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów
przyrodniczych albo środowiska jako całości oraz nie były dotychczas objęte obowiązkiem
uzyskania pozwolenia zintegrowanego, ze względu na rodzaj prowadzonej w niej
działalności, muszą uzyskać pozwolenie zintegrowane najpóźniej do dnia 1 lipca 2015 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie w dniu
19.05.2015 r. złożyło Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wniosek o wydanie
decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów, który okazał się niekompletny i Marszałek Województwa
Podkarpackiego wezwał do jego uzupełnienia. Pismem z dnia 16.07.12015 r. Marszałek
Województwa Podkarpackiego zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego.
W związku ze zmianą przepisów, Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami
Sp. z o.o. w Paszczynie na eksploatację instalacji winno posiadać, zgodnie z art. 201 ustawy
Prawo ochrony Środowiska pozwolenie zintegrowane.
W związku z powyższym, zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie
wstrzymania, w trybie art. 365 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, użytkowania
instalacji do przetwarzania zmieszanych opadów komunalnych - sortowni odpadów
zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowani w Paszczynie, eksploatowanej przez
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Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica,
bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.
II. Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów
1. Kompostownia osadów i biokomponentów „KOMWITA” w Leżajsku
Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA w Leżajsku określona została
jako funkcjonująca regionalna instalacja do przetwarzania odpadów zielonych i innych
bioodpadów w Regionie Północnym w załączniku nr 2 do uchwały NR XXIV/410/12
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Uchwała ta była
kilkakrotnie zmieniana. Instalacja ta jest przewidziana również do zastępczej obsługi
regionów Centralnego, Wschodniego i Zachodniego.
Zarządzającym kompostownią jest przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Leżajsku ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk. Stan formalnoprawny gospodarki
odpadami w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu jest uregulowany.
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku posiada decyzję Starosty Leżajskiego
udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających przy eksploatacji instalacji
z uwzględnieniem warunków prowadzenia działalności w zakresie odzysku,
unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów.
Zgodnie z posiadaną decyzją dopuszczoną metodą odzysku odpadów w Kompostowni
Osadów i Biokomponentów KOMWITA jest proces R3 – recykling lub odzysk substancji
organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy przekształcania).
Zastosowana w Spółce metoda kompostowania jest biochemicznym procesem
rozkładu związków organicznych zawartych w odpadach miejskich, przemysłowych czy
ściekowych. Główną rolę w zastosowanym procesie odgrywają mikroorganizmy mezofilne
i termofilne w tym również bakterie autotroficzne. Podstawowymi procesami zachodzącymi
podczas kompostowania są: mineralizacja, humifikacja, butwienie, murszenie i zwęglanie.
Końcowym produktem kompostowania jest ziemia humus – nawóz organiczny o nazwie
KOMWIT, zapachem i barwą przypominający ściółkę leśną, znajdujący szerokie
zastosowanie w rolnictwie.
Zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi produkt KOMWIT został
dopuszczony do obrotu na podstawie decyzji Nr 191/07, znak: HORnn-4076-10/07 z dnia
24 sierpnia 2007 r. Kompost sprzedawany jest jako nawóz zarówno osobom fizycznym jak
i podmiotom gospodarczym. W okresie objętym kontrolą wyprodukowano 1650 Mg nawozu
organicznego, a sprzedano 1588,66 Mg.
Zarządzający kompostownią prowadzi ewidencję odpadów na obowiązujących
wzorach. Na podstawie przedłożonej ewidencji stwierdzono, że od dnia ostatniej kontroli, tj.
od 14 sierpnia 2014 r. do dnia wykonywania czynności kontrolnych przyjęto i poddano
procesowi przetwarzania (R3) następujące rodzaje i ilości odpadów:
- 02 03 82 (odpady tytoniowe) – 329,611 Mg,
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- 02 07 99 (inne niewymienione odpady) – 874,02 Mg,
- 03 01 05 (trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione
w 03 01 04) – 74,67 Mg,
- 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) – 2 699,4 Mg,
- 19 09 02 (osady z klarowania wody) – 169,94 Mg,
- 20 02 01 (Odpady ulegające biodegradacji) – 3 976,8 Mg.
Ilości odpadów przetworzonych w tym okresie nie przekroczyły ilości określonych
w obowiązującej decyzji Starosty Leżajskiego.
W toku czynności inspekcyjnych dokonano oględzin, które wykazały, że sposób
i miejsca magazynowania odpadów na terenie kompostowni nie odbiegały od warunków
ustalonych w decyzjach Starosty Leżajskiego, udzielających zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów.
W okresie objętym kontrolą do kompostowania przyjmowane były odpady zielone
z regionów dla których Kompostowania Osadów i Biokomponentów KOMWITA jest
określona jako instalacja regionalna oraz zastępcza.
Kontrola przeprowadzona w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nie wykazała nieprawidłowości.
2. Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16) w Paszczynie
Kompostownia bębnowa (Komposter Typ-16) o wydajności 3000 Mg/rok
przeznaczona do kompostowania komunalnych osadów ściekowych oraz frakcji organicznej,
określona została jako funkcjonująca regionalna instalacja do przetwarzania odpadów
zielonych i innych bioodpadów w Regionie Zachodnim w załączniku nr 2 do uchwały NR
XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego. Uchwała ta była
kilkakrotnie zmieniana. Instalacja ta jest przewidziana również do zastępczej obsługi
regionów Centralnego, Południowo-Wschodniego, Południowo-Zachodniego, Północnego
i Wschodniego.
Zarządzającym kompostownią jest Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami
Sp. z o.o. Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica. Stan formalnoprawny gospodarki odpadami
w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu jest uregulowany.
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie posiada decyzję
Starosty Dębickiego udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających przy
eksploatacji instalacji z uwzględnieniem warunków prowadzenia działalności w zakresie
odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu.
Zgodnie z decyzją dopuszczoną metodą odzysku na kompostowni bębnowej
z bioreaktorem (Komposter Typ-16) jest proces R3 – recykling lub odzysk substancji
organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne
biologiczne procesy przekształcania).
Minimalny czas tworzenia się pełnowartościowego kompostu wynosi 3 dni. Jest on
uzależniony od kąta nachylenia bębna, jego szybkości obrotowej oraz od tego czy bęben
został całkowicie załadowany. Osuszenie wsadu redukowane jest już w piątej godzinie
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procesu, a doładowanie wsadu może nastąpić już po dwóch godzinach. Częstość doładowania
wsadu zależy od jego cech fizycznych. Do prawidłowej pracy kompostera niezbędna jest jego
ciągła praca. Dłuższe postoje pomiędzy kolejnymi cyklami wydłużają czas procesu, ponieważ
następuje spadek temperatury wewnątrz bębna. Podczas 3 – dobowego procesu utylizacji
w warunkach tlenowych (nadmuch powietrza) utrzymanie temperatury w bębnie na poziomie
49°C – 60°C przez 24 godziny zapewnia zabicie wszystkich organizmów patogennych. Czas
wymagany do uzyskania pełnowartościowego kompostu w okresie zimowym jest znacznie
dłuższy niż w lecie, nawet o dwanaście lub więcej godzin. W celu zapewnienia prawidłowej
pracy kompostera, wymagane jest odpowiednie przygotowanie materiału wsadowego. Jest to
ważne z tego względu, że im większe rozdrobienie i lepsze wymieszanie wsadu, tym szybciej
i bardziej efektywnie przebiegać będzie proces. Przygotowanie wsadu polega na tym, że
odpady organiczne, odwodnione osady ściekowe, liście, trawa, gałęzie po uprzednim
rozdrobnieniu składowane są na pryźmie w pobliżu urządzenia. Pryzma jest co jakiś czas
przerzucana, co umożliwia dobre wymieszanie wszystkich składników. Następuje w niej
także wstępna mineralizacja. Tak przygotowany materiał zasypywany jest do pierwszej
komory kompostera i dzięki temu proces kompostowania rozpoczyna się niemal natychmiast
tj. po około dwóch godzinach. Końcowym produktem kompostowania jest nawóz organiczny
o nazwie ROLKOM nadający się do wykorzystania w rolnictwie i ogrodnictwie.
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. posiada decyzję Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 233/09, znak: HORnn-4076-11/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. na
wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego ROLKOM.
Zarządzający kompostownią prowadzi ewidencję odpadów na obowiązujących
wzorach. Na podstawie przedłożonej ewidencji ustalono, że w 2014 r. przyjęto i poddano
procesowi przetwarzania (R3) następujące rodzaje i ilości odpadów:
 02 03 04 (surowce nie nadające się do spożycia i przetwórstwa) – 100,8 Mg,
 19 08 01 (skratki) – 135,1 Mg,
 19 08 02 (zawartość piaskowników) – 136,2 Mg,
 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) – 967,9 Mg,
 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) – 46, 1 Mg,
 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) – 1107,2 Mg
Natomiast w roku 2015 r. do dnia wykonywania czynności kontrolnych przyjęto i poddano
procesowi przetwarzania (R3) następujące rodzaje i ilości odpadów:
 02 03 04 (surowce nie nadające się do spożycia i przetwórstwa) – 16,48 Mg,
 19 08 01 (skratki) – 134,43 Mg,
 19 08 02 (zawartość piaskowników) – 88,31 Mg,
 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) – 760,25 Mg,
 20 01 08 (odpady kuchenne ulegające biodegradacji) – 26, 87 Mg,
20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji) – 601,16 Mg.
Ilości odpadów przetworzonych w tym okresie nie przekroczyły ilości określonych
w obowiązującej decyzji Starosty Dębickiego.
W toku czynności inspekcyjnych dokonano oględzin, które wykazały, że sposób
i miejsca magazynowania odpadów na terenie kompostowni nie odbiegały od warunków
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ustalonych w decyzjach Starosty Dębickiego, udzielających zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów.
W okresie objętym kontrolą do kompostowania przyjmowane były odpady zielone
z regionów dla których kompostowania bębnowa z bioreaktorem (Komposter Typ-16) jest
określona jako instalacja regionalna oraz zastępcza.
Kontrola przeprowadzona w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego
przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach nie wykazała nieprawidłowości.
III. Instalacje do składowania odpadów powstających w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych
1. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy, którego
eksploatacją od 1 października 2014 r. zajmuje się Gminny Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, położone jest na terenie Regionu
Zachodniego.
Uchwałą Nr XXXVII/703/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia
2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/410/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, składowisko
„Kozodrza”, została wpisana jako regionalna instalacja do składowania odpadów powstałych
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych dla
Regionu Zachodniego oraz jako instalacja zastępcza dla Regionu Centralnego, PołudniowoZachodniego, Południowo-Wschodniego, Północnego i Wschodniego.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest we wsi
Kozodrza gm. Ostrów. Teren składowiska przylega bezpośrednio do terenu na którym
zlokalizowana jest instalacja RIPOK do przetwarzania zmieszanych opadów komunalnych.
Instalacja położona jest około 6,5 km na północ od Ropczyc, w odległości około 1,5 km na
północ od zabudowań wsi Kozodrza i około 0,8 km na południowy zachód od zabudowań wsi
Żdżary. Od wschodu i południa do składowiska przylegają nieużytki, od zachodu i północy
tereny leśne. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu składowiska, w specjalnej strefie
ekonomicznej prowadzą działalność następujące firmy: Wytwórnia Mas Bitumicznych
POLDIM oraz spółka EURO EKO – Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego.
Na terenie tego regionu nie jest zlokalizowana inna instalacja RIPOK do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Stan formalnoprawny gospodarowania odpadami na składowisku jest uregulowany.
Marszałek Województwa Podkarpackiego decyzją z dnia 13.06.2014 r. przeniósł na Gminny
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie prawa i obowiązki określone
w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.08.2008 r. znak RŚ.IV.7660/61/2008 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające
azbest w Kozodrzy ze zmianami dokonanymi kolejnymi decyzjami Marszałka Województwa
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Podkarpackiego. Następnie Marszałek Województwa Podkarpackiego decyzją z dnia
31.10.2014 r. zmienił za zgodą stron decyzję udzielającą pozwolenia zintegrowanego,
w szczególności w zakresie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do przetwarzania
poprzez składowanie. Ostatnia zmiana pozwolenia zintegrowanego została dokonana decyzją
Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 05.12.2014 r.
W pozwoleniu zintegrowanym określono rodzaje prowadzonej działalności:
 przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest poprzez składowanie, kwalifikowane zgodnie z zał. nr 2
„Niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania” do ustawy o odpadach jako proces
D5 – składowanie na składowisku w sposób celowo zaprojektowany,
 przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez ich wykorzystanie do
podbudowy dróg wewnętrznych na terenie składowiska oraz budowy warstw inertnych,
wykorzystanie przy budowie skarp, w tym obwałowań, kształtowania korony składowiska,
kwalifikowane jako proces R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych,
zgodnie z zał. nr 1 „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do ustawy o odpadach,
 przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poprzez ich wykorzystanie
podczas rekultywacji biologicznej skarp i powierzchni składowiska odpadów,
kwalifikowane jako proces R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie
są stosowane jako rozpuszczalniki – w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przekształcania, zgodnie z zał. nr 1 „Niewyczerpujący wykaz procesów odzysku” do
ustawy o odpadach.”
Marszałek Województwa Podkarpackiego decyzją z dnia 16.06.2014 r. przeniósł na
Gminny Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie prawa i obowiązki
określone w decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.12.2010 r.
zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne z wydzielonymi kwaterami na A1 i A2 na odpady niebezpieczne zawierające azbest
w Kozodrzy.
Zgodnie z art. 240 ustawy o odpadach - zarządzający istniejącym, przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, składowiskiem odpadów jest obowiązany złożyć wniosek o wydanie decyzji
zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w terminie dwóch lat od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku gdy zarządzający składowiskiem odpadów nie
złożył wniosku o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów w ww. terminie,
decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów wygasa z upływem dwóch
lat od dnia wejścia w życie ustawy. Na podstawie przedłożonego dokumentu stwierdzono, że
Gminny Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie w dniu 20.08.2014 r.
złożył wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego o zatwierdzenie instrukcji
prowadzenia składowiska w Kozodrzy, jednak do dnia zakończenia kontroli nie uzyskał nowej
decyzji.
Składowisko składa się z 11 kwater przeznaczonych do składowania odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne oraz kwatery oznaczonej jako A1 przeznaczonej do składowania
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Kwatery 1- 10 zostały już wypełnione do
założonych rzędnych, zaprzestano na nich przyjmowania odpadów do składowania, skarpy
oraz powierzchnie koron uporządkowano i odpowiednio zabezpieczono przed erozją wodną
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i wietrzną. Aktualnie eksploatowana jest kwatera nr 11 oraz kwatera A1. Ostatnie zmienione
pozwolenie zintegrowane obejmuje obecnie eksploatowaną kwaterę nr 11 oraz kwatery
oznaczone jako A1 i A2.
Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie posiada decyzję
Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.04.20015 r. wyrażającą zgodę na
zamknięcie kwatery Nr 10 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy.
W decyzji określono datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania w kwaterze Nr
10 na dzień 30.06.2015 r. oraz określono harmonogram prac i działań związanych
z rekultywacją kwatery. Termin zakończenia rekultywacji wyznaczono na dzień 31.08.2017 r.
Przeprowadzone oględziny wykazały, że na kwaterze nr 10, przylegającej bezpośrednio do
kwatery nr 11, nie były deponowane odpady.
Na terenie składowiska znajdują się następujące obiekty związane z funkcjonowaniem
składowiska oraz następująca infrastruktura:

budynek socjalno-biurowy, budynek magazynowy z wiatą, (zlokalizowane po wschodniej
stronie wjazdu w północnej części terenu składowiska),

bioelektrownia zajmującą się energetycznym wykorzystaniem biogazu pozyskiwanego ze
składowiska, będącą własnością firmy zewnętrznej. Bioelektrownia wytwarza energię
elektryczną i cieplną,

waga samochodowa najazdowa z elektronicznym systemem ewidencji odpadów,

brodzik dezynfekcyjny w rejonie drogi dojazdowej (zakładowej) do kwater - jest to
zbiornik żelbetowy przejazdowy, wypełniony roztworem odkażającym do dezynfekcji kół
pojazdów wyjeżdżających ze składowiska,

drenaż wód podziemnych zabezpieczający teren składowiska przed napływem wód
podziemnych,

system rowów opaskowych do ujmowania i odprowadzania ścieków opadowych wraz
z oczyszczalniami wód opadowych,

drogi zakładowe wykonywane w formie pasa drogowego szerokości 6,0 m,

ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych.
Na składowisku na stanowisku kierownika składowiska zatrudniona jest osoba, która
posiada świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Przedłożono do wglądu
świadectwo Nr 8, z dnia 9 lipca 2002 r., wydane przez Wojewodę Podkarpackiego, dla Pana
Marka Gubernata stwierdzające, że posiada ona kwalifikacje w zakresie składowania odpadów.
Na składowisku na bieżąco prowadzona jest ewidencja dowożonych odpadów wg wskazań
zainstalowanej wagi elektronicznej. Przedłożono do wglądu świadectwo legalizacji ponownej
wagi elektronicznej, zainstalowanej na terenie przed składowiskiem i sortownią, z dnia
30.03.2015 r., wydane przez Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Rzeszowie.
Legalizacja jest ważna do 31 marca 2017 r. Ewidencja prowadzona jest na obowiązujących
wzorach dokumentów. Analiza ewidencji wykazała, że nie zostały przekroczone warunki
pozwolenia zintegrowanego w zakresie rodzajów i ilości odpadów dopuszczonych do
składowania.
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Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na składowisku
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy składowane są odpady komunalne
oraz odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Odpady niebezpieczne zawierające azbest
deponowane są na wydzielonej kwaterze. Na składowisku nie są deponowane niesegregowane
odpady komunalne, gdyż cały strumień tych odpadów kierowany jest na sortownię,
a następnie odpowiednie frakcje kierowane są na kompostownię i na składowisku
deponowane są odpady po mechaniczno-biologicznej obróbce.
Na podstawie przedłożonej ewidencji stwierdzono, że odpady o kodzie 19 12 12 - Inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11 - deponowane na składowisku w Kozodrzy, pochodziły z Regionu
Zachodniego oraz Regionu Centralnego na terenie którego brak instalacji RIPOK do
składowania odpadów powstałych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych.
Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie posiada podstawowe
charakterystyki odpadów deponowanych na składowisku oraz testy zgodności wykonane dla
tych odpadów. Pobierane są również próbki przyjmowanych odpadów.
Zgodnie z warunkami pozwolenia zintegrowanego na składowisku prowadzony jest
również proces odzysku odpadów. Rodzaje i ilości odpadów poddanych odzyskowi na
składowisku nie naruszają warunków pozwolenia zintegrowanego.
Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz przeprowadzonych oględzin ustalono,
że składowisko spełnia najlepsze dostępne techniki BAT.
Badania monitoringowe w zakresie badania wód podziemnych, odciekowych, gazu
składowiskowego, badania osiadania powierzchni składowanych odpadów oraz ocena
stateczności zboczy wykonuje Laboratorium Badawcze – Filia Południe w Mysłowicach,
posiadające wdrożony system akredytacji. Wyniki badań przeprowadzonych na przestrzeni
2014 roku nie wykazują znaczącego wzrostu stężeń zanieczyszczeń w wodach pobranych
z piezometrów zlokalizowanych a odpływie wód ze składowiska, w stosunku do wód
napływających. Stężenia ogólnego węgla organicznego w piezometrze P-9, P-10 i P-13
nieznacznie przekraczają wartość graniczną dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych.
Przeprowadzone w toku czynności inspekcyjnych oględziny terenu składowiska
wykazały, że w czaszy składowiska, w części wolnej od odpadów znajdował się odciek na
powierzchni którego pływały lekkie frakcje odpadów. W związku z powyższym zostało
wydane zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.
2. Składowisko „Stalowa Wola”
Podmiotem zarządzającym Składowiskiem „Stalowa Wola”, jest Miejski Zakład
Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.
Składowisko odpadów położone jest w otoczeniu kompleksu leśnego, w kierunku
zachodnim od Miasta Stalowa Wola, w odległości ok. 5 km od koryta rzeki San oraz ok. 2 km
od zabudowań mieszkalnych, na działce nr ewid. 1934/5, obręb Charzewice. Działka, na
której zlokalizowane jest składowisko stanowi własność Skarbu Państwa.
Szczegółowa informacja o parametrach technicznych obiektu oraz urządzeniach
niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania (system drenażu wód odciekowych,
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zbiorniki retencyjne odcieków, instalacja odgazowująca, podczyszczalnia odcieku, brodzik,
waga i inne), została zamieszczona w Raporcie dotyczącym kontroli regionalnych instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK za 2014 r., opracowanym w listopadzie
2014 r. Zmiany jakie wprowadzono od czasu ostatniej kontroli WIOŚ, przeprowadzonej we
wrześniu 2014 r., dotyczą wyposażenia aktualnie eksploatowanej kwatery nr 2,
w indywidualne pochodnie, przeznaczone do spalania gazu składowiskowego. Przedsiębiorca
został do tego zobowiązany przez Marszałka Województwa Podkarpackiego w czerwcu
2014r.
Składowisko odpadów w Stalowej Woli spełnia wymogi rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów oraz wymogi NDT.
Stan formalno-prawny składowiska (dla kwatery eksploatowanej) regulują następujące
decyzje oraz dokumenty:
 decyzja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 1.07.2005 r. udzielająca
pozwolenia na użytkowanie kwatery nr II składowiska odpadów komunalnych
w Stalowej Woli;
 decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 10.06.2005 r., z późniejszymi zmianami,
zatwierdzająca instrukcję eksploatacji oraz decyzja Marszałka Województwa
Podkarpackiego z dnia 30.01.2015 r., stwierdzająca wygaśnięcie ww. decyzji oraz
zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Stalowej Woli;
 decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.04.2005 r. z późniejszymi zmianami,
udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli, oraz pozwolenia na wytwarzanie
odpadów. Decyzja ustala również wymagania przewidziane dla zezwolenia na
przetwarzanie odpadów przez składowanie, odzysk odpadów w procesach R-12, R-5, R-3
oraz zbieranie odpadów. Decyzja wydana została na czas nieokreślony.
Zgodnie z ustaleniami kontroli, technologia przetwarzania odpadów poprzez ich
składowanie, stosowana przez przedsiębiorcę, jest tożsama z opisaną w pozwoleniu
zintegrowanym oraz instrukcji eksploatacji składowiska stanowiącej integralną część decyzji
zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska. Przetwarzanie odpadów prowadzone
jest metodą D5. Składowisko eksploatowane jest metodą poziomą, polegającą na układaniu
odpadów warstwami o miąższości ok. 2 m. Odpady składowane są w sposób uporządkowany,
na wyznaczonej dziennej działce roboczej, przy czym wymiary dziennej działki roboczej
uzależnione są od ilości odpadów dowożonych na składowisko, technicznych możliwości
prawidłowego przyjęcia odpadów, ich zagęszczenia oraz przykrycia warstwą izolacyjną.
Przywożone odpady wyładowane są, zgodnie ze wskazaniami wysypiskowego, na
wyznaczoną dzienną działkę roboczą. Układanie i zagęszczanie warstw odpadów prowadzone
jest wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (spychacza, kompaktora), aż do chwili
osiągnięcia wymaganej wysokości warstwy. Każda taka warstwa odpadów, przykrywana jest
na płaszczyźnie górnej i na skarpie czołowej, izolacyjną warstwą pośrednią, wykonaną
z odpadów wyszczególnionych w decyzji - każdorazowo prowadzony jest pomiar grubości
warstwy izolacyjnej. Po zapełnieniu działki roboczej, odpady składowane są na następnej
działce roboczej. Wierzchnia warstwa odpadów niwelowana jest z zachowaniem stałego
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spadku: ok. 3–4 % - na kierunkach południowym i północnym, oraz 1 % - w kierunku
wschodnim. Maksymalna dobowa ilość przetwarzanych odpadów poprzez składowanie nie
przekracza 350 Mg. Składowanie, rozpoczęte na poziomie 155,0 - 156,0 m n.p.m., zostanie
zakończone na poziomie 167,5 - 169,5 m n.p.m. Maksymalne wyniesienie odpadów wraz
z ostatnią ochronną warstwą żwirową, izolacją iłową i warstwą ziemi urodzajnej, w kwaterze
nr 2 i nr 3 wyniesie 170,5 m n.p.m.
Według pozwolenia zintegrowanego, na składowisku mogą być przetwarzane poprzez
składowanie, następujące rodzaje odpadów: 19 05 03 - Kompost nieodpowiadający
wymaganiom (nienadający się do wykorzystania); 19 05 99 - Inne niewymienione odpady;
19 08 01 – Skratki; 19 08 02 - Zawartość piaskowników; 19 09 99 - Inne niewymienione
odpady; 19 12 09 - Minerały (np. piasek, kamienie); 19 12 12 - Inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione
w 19 12 11; 20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji; 20 03 02 - Odpady
z targowisk; 20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów; 20 03 06 - Odpady ze studzienek
kanalizacyjnych; 20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
Łączna ilość odpadów przeznaczonych do przetwarzania przez składowanie, zgodnie
z pozwoleniem zintegrowanym, nie może przekraczać 35 120 Mg/rok.
Na podstawie udostępnionych w toku kontroli dokumentów ustalono, że w 2014 r. na
składowisku unieszkodliwiono łącznie 14 648,882 Mg odpadów o kodach: 19 08 02;
19 12 12; 20 02 03; 20 03 02; 20 03 03; 20 03 07; 20 03 99, natomiast w okresie do 30
czerwca 2015 r. - 6 827,901 Mg, odpadów o kodach: 19 08 02; 19 12 12; 20 02 03; 20 03 02;
20 03 03; 20 03 99.
Nie stwierdzono naruszenia co do rodzaju i ilości przyjętych do składowania odpadów
w odniesieniu do warunków pozwolenia.
W okresie objętym kontrolą, Spółka nie przyjęła do składowania na składowisku,
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych.
Przedsiębiorca unieszkodliwił na składowisku odpady o kodzie 19 12 12, wytworzone we
własnej instalacji w procesie doczyszczania odpadów selektywnie zebranych oraz przekazane
przez podmiot zewnętrzny eksploatujący instalację do produkcji paliwa alternatywnego. Nie
stwierdzono przyjęcia do instalacji i unieszkodliwienia na składowisku, odpadów spoza
regionu gospodarki odpadami.
W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w 2014 r. oraz w 2015 (do
dnia kontroli) Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, w ramach wygranych
przetargów oraz umów zawartych z właścicielami nieruchomości niezamieszkałych (nie ujęte
umową przetargową) prowadził odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w tym
m.in. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych. Na
podstawie okazanych dokumentów stwierdzono, że w okresie od 1 stycznia do 28 lutego
2014r., zmieszane odpady komunalne, przekazywane były do sortowni odpadów zmieszanych
i zbieranych selektywnie „Sigiełki” eksploatowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Krzeszowie, mającej status instalacji zastępczej dla regionu północnego, zamiast
do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, pn. Zakład Segregacji
i Kompostowania Odpadów w Tarnobrzegu, którą wskazano uchwałą nr XXXVII/703/13
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały
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nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.
Zgodnie z wyjaśnieniem przedstawiciela Spółki, przekazywanie odpadów do ww.
instalacji zastępczej wynikało z umów zawartych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych. Od 1 marca 2014 r. wszystkie zmieszane odpady komunalne przekazywane były
przez przedsiębiorcę do RIPOK właściwej dla regionu północnego.
W okresie objętym kontrolą, odpady zielone odebrane z terenu gmin obsługiwanych
przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli, przekazywane były do
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, kompostownia w Leżajsku.
Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu
instalacji.
Po wyposażeniu instalacji w indywidualne pochodnie do spalania gazu składowiskowego,
Składowisko „Stalowa Wola”, spełnia wszystkie wymagania określone przepisami prawa
i decyzjami administracyjnymi. Zarówno w podczas kontroli przeprowadzonej w 2014 r., jak
również w 2015 r., nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Składowisko nie przyjmowało
w kontrolowanym okresie zmieszanych odpadów komunalnych, zaś pozostałe przyjęte
i zeskładowane odpady spełniały kryteria dopuszczenia do składowania.
3. Składowisko odpadów w Przemyślu przy ul. Piastowskiej 22
Składowisko odpadów w Przemyślu zgodnie z uchwałą Nr XXVI/410/12 z dnia
27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego zakwalifikowane zostało jako instalacja regionalna (składowisko) dla regionu
wschodniego, oraz instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionów: centralnego,
południowo-wschodniego, północnego i zachodniego, przyjmująca odpady powstałe
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Właścicielem działek zajętych pod składowisko jest Gmina Miejska Przemyśl.
Eksploatacją składowiska do czasu jego uruchomienia w kwietniu 2004r. do końca 2013r.
zajmował się Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu. Ww. Zakład w dniu 31.12.2013r.
przekształcony został w Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o.
W dniu 29 września 2014r. zawarta została umowa pomiędzy Zakładem Usług
Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o. ul Piastowska 22 i Zakładami Usługowymi
„Południe” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul Lubicz 14 na podstawie której, Zakład
Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o. wydzierżawił na 30 lat Zakładom Usługowym
Południe Sp. z o.o. w Krakowie składowisko odpadów w Przemyślu przy ul. Piastowskiej.
Parametry techniczne składowiska:
 powierzchnia całkowita terenu ogrodzonego 10,95 ha
 powierzchnia całkowita czaszy składowiska 6,63 ha.
Powierzchnię tę podzielono na 7 kwater, przewidując realizację w 3 etapach:
I etap: kwatera nr I o powierzchni 1,4 ha,
II etap: kwatery nr II,III i IV łącznie: 3,76 ha
III etap: kwatery nr V, VI i VII o łącznej powierzchni 2,87 ha
Całkowita pojemność składowiska wynosi 1200000 m3, w tym pojemność kwater
przewidzianych w: I etapie realizacji - 93 000 m3, w II etapie - 292 000 m3 , w III etapie 815 000 m3.
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Okres eksploatacji składowiska przewidziano na ponad 20 lat.
Od 2007r. realizowany jest II etap, którego zakończenie przewidziane jest do 2017r.
Stan formalno-prawny składowiska regulują niżej wymienione decyzje:
 decyzja Wojewody Podkarpackiego znak: ŚR.IV-6618-4/14/07z dnia 5.11.2007r.,
zmieniona decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego udzielająca pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji - składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne o pojemności 430 000 m3 zlokalizowanego w Przemyślu, przy
ul. Piastowskiej 22.
Przedmiotem pozwolenia zintegrowanego jest II etap eksploatacji składowiska odpadów
przewidziany do roku 2017, tj. uruchamianie kwater nr II, III, IV o uszczelnionym dnie
i skarpach ze zdrenowanym podłożem dla odbioru wód odciekowych i z systemem
odgazowującym;
 decyzja Wojewody Podkarpackiego znak: ŚR.IV-6621-2/13/07z dnia 3.10.2007 r.,
zmieniona decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego zatwierdzająca
„Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy
ul. Piastowskiej 22 w Przemyślu”.
Pismem z dnia 19.08.2014 r. Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Przemyślu złożył
wniosek do Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie wydania decyzji
zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w Przemyślu.
Zgodnie z art. 240 ustawy o odpadach - zarządzający istniejącym składowiskiem
odpadów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy o odpadach, jest obowiązany złożyć
wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku gdy
zarządzający składowiskiem odpadów nie złożył wniosku o zatwierdzenie instrukcji
prowadzenia składowiska odpadów w ww. terminie, decyzja zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska odpadów wygasa z upływem dwóch lat od dnia wejścia w życie
ustawy.
W omawianym przypadku wymagany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji
został dotrzymany, związku z czym „stara” decyzja utrzymuje ważność do czasu uzyskania
„nowej”.
W dniu 23.10.2014 ZUK Sp. z o.o. otrzymał pismo informujące, iż zgromadzono już
materiały wystarczające do wydania decyzji kończącej postępowanie związane z wnioskiem
w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Przemyślu.
Jednocześnie, w tym samym czasie odbywał się proces mający na celu przeniesienie
wszystkich decyzji i pozwoleń z dotychczasowego Zakładu Usług Komunalnych
w Przemyślu na nowy podmiot gospodarczy, tj. Zakłady Usługowe „Południe” w Krakowie,
który z dniem 1.10.2014 stał się prowadzącym Składowisko Odpadów w Przemyślu.
W związku z powyższym, w dniu 05.12.2014 r. Zakłady Usługowe „Południe”
w Krakowie zwróciły się o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Przemyślu.
Do czasu zakończenia ostatniej kontroli, tj. do dnia 17.07.2015r. decyzja
zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska nie została wydana.
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Marszałek Województwa Podkarpackiego postanowieniem z dnia 21.09.2015r.
wezwał zarządzającego instalacją do uzupełnienia ww. wniosku w terminie 2 miesięcy od
wydania postanowienia.
W posiadanych decyzjach dopuszczono do unieszkodliwiania odpady z grupy 19 i 20
 w okresie od 1.01.2011r.do 31.12.2012r. w łącznej ilości 48672,7 Mg,
 po 1.01.2013r. w łącznej ilości 42920,0 Mg.
Zarządzający składowiskiem wyznaczył Kierownika Składowiska posiadającego
świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.
Składowisko zostało wyposażone w nw. urządzenia techniczne:
 ogrodzenie o wysokości 2m, wykonane z prefabrykatów betonowych,
 wagę samochodową najazdową o nośności 40 t, służącą do ustalania ilości
przyjmowanych odpadów,
 zbiornik retencyjny odcieków z pompownią i instalacją hydrantową o pojemności 280 m3
oraz czteroma zainstalowanymi pompami (jedna do odpompowywania odcieków poprzez
hydrant do wozu asenizacyjnego i druga do napowietrzania odcieków oraz dwie do
odpompowywania odcieków do kanalizacji miejskiej),
 24 studnie odgazowujące (10 szt. w kwaterze nr I, 3 szt. w kwaterze nr IV oraz 6 szt.
w kwaterze nr III i 5 na kwaterze nr II), wyposażone w pochodnie służące do spalania
gazu składowiskowego,
- instalację drenażową (drenaż podfoliowy i nadfoliowy),
- piezometry- 3 szt.,
- sieć odwodnień liniowych i rowów opaskowych,
- rurociąg tłoczny odcieku z aparaturą kontrolno – pomiarową,
- brodzik dezynfekcyjny z instalacją tryskaczową,
Składowisko wyposażone zostało również w sprzęt wykorzystywany przy jego eksploatacji,
tj.:
- kompaktor Ł-34K o masie 25,5t służący do rozplanowywania odpadów, zagęszczania
i formowania warstw
- spycharki B-10 oraz DT-75, wykorzystywane do przemieszczania mas ziemnych
i wyrównywania warstw odpadów,
- ciągniki z przyczepą wykorzystywane do celów transportowych 2 szt.
Składowisko odpadów jest czynne przez 6 dni w tygodniu i jest całodobowo
nadzorowane. W czasie godzin otwarcia składowiska nadzór pełni pracownik obsługujący
wagę i pracownicy techniczni składowiska, a po jego zamknięciu pracownik ochrony mienia.
Pojazdy z odpadami wjeżdżają bramą główną i następnie kierowane są na wagę
samochodową, celem ustalenia masy przywożonych odpadów. Przed przyjęciem
przywiezionych odpadów na składowisko dokonuje się sprawdzenia ich zgodności z danymi
zawartymi w karcie przekazania odpadu. Te czynności wykonuje taksator wagowy (który
także dokonuje stosownych wpisów do ewidencji ilościowej i jakościowej deponowanych
odpadów, zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów, przy wykorzystaniu kart ewidencji
i kart przekazania). Następnie pojazd z odpadami z ominięciem brodzika dezynfekcyjnego
kierowany jest do wskazanego miejsca eksploatowanej kwatery. Pod nadzorem pracownika
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składowiska następuje wyładunek odpadów i ostateczne potwierdzenie zgodności
przywiezionych odpadów z kartą przekazania. Nie przyjmuje się na składowisko odpadów
o nieznanym składzie lub pochodzeniu oraz odpadów niedopuszczonych do składowania na
tym składowisku.
Odpady składowane są na wydzielonej działce roboczej. Warstwa zdeponowanych
odpadów przykrywana jest warstwą inertną. Obecnie czynne są kwatery nr I, II, III i IV.
Podczas oględzin eksploatowano działkę roboczą na terenie kwatery nr II. Teren
eksploatowanej kwatery ogrodzono siatką o wysokości ok. 4 m, rozpiętą na przenośnych
stalowych słupkach. Zadaniem siatki jest zabezpieczenie terenu otaczającego eksploatowaną
kwaterę przed wywiewaniem lekkich frakcji odpadów. Dowożone odpady są na bieżąco
rozplantowywane przy użyciu spycharki gąsienicowej, a następnie zagęszczane przy użyciu
kompaktora. Układanie i zagęszczanie warstw odpadów prowadzone jest do osiągnięcia
grubości warstwy ok. 2 m. Następnie ta warstwa jest przykrywana warstwą pośrednią
o grubości 15-20 cm (ziemią lub odpadami dopuszczonymi w posiadanych decyzjach do
wykorzystania na składowisku). Składowane odpady dezynfekowane są okresowo za pomocą
wapna chlorowanego.
Odcieki ze składowiska zbierane przez drenaż nadfoliowy gromadzone są w zbiorniku
retencyjnym, w którym są wstępnie oczyszczane przez napowietrzanie, a następnie
przepompowywane są do kanalizacji miejskiej.
Na składowisku prowadzony jest monitoring oddziaływania składowiska na
środowisko. Badania monitoringowe wykonywane są przez laboratorium akredytowane,
w wymaganym zakresie i z wymaganą częstotliwością.
Przeprowadzone w 2014r. badania nie wykazały negatywnego oddziaływania składowiska na
wody podziemne oraz wody powierzchniowe.
Na składowisku prowadzona jest również wymagana dokumentacja obejmująca m.in.
podstawowe charakterystyki odpadów wraz z testami zgodności Testy zgodności
wykonywane są przez laboratoria akredytowane.
W okresie objętym kontrolą na składowisku odpadów w Przemyślu unieszkodliwiane
były odpady z terenu Regionu Wschodniego Województwa Podkarpackiego. Odpady
dostarczane były przez podmioty z którymi Zakład Usług Komunalnych posiadał podpisane
umowy na dostarczanie odpadów.
W 2014r. przyjęto do składowania na składowisku:
- kod 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) w ilości 18 319,55 Mg,
- kod 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów w ilości 1 372,85 Mg,
- kod 19 08 02 - zawartość piaskowników w ilości 150,16 Mg,
- kod 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów w ilości 9,57 Mg
W 2014 r. na składowisku w Przemyślu nie składowano odpadów powstających
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w instalacjach
ujętych w WPGO jako instalacje RIPOK lub instalacje przewidziane do zastępczej obsługi
regionów.
Do przykrywania składowanych odpadów stosowana jest ziemia pochodząca
z przygotowania kolejnych kwater oraz odpady z grupy 17 tj.: gruz ceglany - kod 17 01 02,
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odpady z betonu oraz gruz betonowy - kod 17 01 01, gleba i ziemia w tym kamienie - kod
17 05 04, zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego - kod 17 01 07 oraz gleba i ziemia
w tym kamienie - kod 20 02 02.
Na składowisku prowadzona jest ewidencja ilości odpadów dostarczonych do
składowania przez poszczególne firmy, z którymi Zakład zawarł umowy na dostarczanie
odpadów. Począwszy od 2014r. prowadzi się również ewidencję ilości odpadów
dostarczonych przez te firmy, w rozbiciu na poszczególne gminy z których dostarczane
zostały do składowania odpady. W celu ustalenia z której gminy odpady pochodzą pracownik
wagowy pyta kierowców śmieciarek z jakiej gminy przywieziono odpady i na kwicie
wagowym dokonuje zapisu.
Dodatkowo firmy dostarczające odpady na bieżąco przesyłają pisemne informacje dot.
ilości odpadów komunalnych odebranych z terenu gmin, w których świadczą usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów ustalono, że do końca 2014 r.
przyjmowane były do składowania niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod
20 03 01). Odpady te pochodziły głównie z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl.
Przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych odbywało się na pisemne zlecenie
Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2013r. adresowane do Kierownika ZUK
w Przemyślu
W imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl odpady odbierane były od właścicieli
nieruchomości przez Przemyską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. oraz podwykonawców
z którymi realizuje zadanie polegające na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Miasta Przemyśla.
Fakt przyjmowania w 2014r. do składowania na składowisku zmieszanych
niesegregowanych odpadów komunalnych kod 20 03 01 był niezgodny z aktem prawa
miejscowego jakim jest Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIV/410/12
z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego z późn. zm. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia
11 września 2012r. poz. 1892 z późn. zm.). Zgodnie z ww. uchwałą odpady te powinny być
zagospodarowane w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, a nie
składowane na składowisku odpadów.
W związku z powyższym po kontroli przeprowadzonej w 2014r. w ramach działań
pokontrolnych skierowano do Prezydenta Miasta Przemyśla pismo informujące o zasadach
właściwego postępowania z odpadami komunalnymi oraz przypominające o konsekwencjach
wynikających z nieosiągnięcia wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w 1995r. O zaistniałej sytuacji poinformowano również
Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Ilości odpadów o kodzie 20 03 01 dostarczonych do składowania na składowisku z innych
gmin była niewielka i zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami odpady te pochodziły głównie
z odbioru nie objętego procedurą przetargową, organizowaną przez gminy - były to odpady
odebrane na podstawie indywidualnych umów oraz dodatkowych zleceń polegających
głównie na podstawieniu kontenera KP-7. Ww. odpady przywożone były na składowisko
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w sytuacjach gdy np. instalacja w Młynach (RIPOK) nie pracowała lub samochód, który
odebrał odpady uległ awarii i nie było możliwości przeładunku i transportu do stacji
segregacji.
Począwszy od 1 stycznia 2015r. zaprzestano składowania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych które w całości kierowane są do uruchomionego w tym
dniu Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu
eksploatowanego przez Zakłady Usługowe „Południe” Sp. z o.o.
W I półroczu 2015r. do składowania na składowisko przyjęto następujące rodzaje
odpadów:
- odpady z czyszczenia ulic i placów o kodzie 20 03 03, w ilości – 1 015,84 Mg,
- zawartości piaskowników o kodzie 19 08 02, w ilości 5,74 Mg,
- kompost nieodpowiadający wymaganiom o kodzie 19 05 03 w ilości 747,12 Mg.
Kompost nieodpowiadający wymaganiom 19 05 03 dostarczony został z eksploatowanego
przez Zakłady Usługowe „Południe” Sp. z o.o. Zakładu Mechaniczno-Biologicznego
Przetwarzania Odpadów w Przemyślu.
PODSUMOWANIE KONTROLI RIPOK
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami, województwo podkarpacki podzielone
zostało na 6 Regionów Gospodarki Odpadami:
1. Region Centralny,
2. Region Południowo – Wschodni,
3. Region Południowo – Zachodni,
4. Region Północny,
5. Region Wschodni,
6. Region Zachodni.
Do obsługi powyższych regionów wyznaczono 13 instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych, w tym:
- 7 instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
- 3 instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów,
- 3 instalacje do przetwarzania odpadów powstałych w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych – składowiska.
Jak wspomniano na wstępie w 2015 r. w ramach przeprowadzonego przez Inspekcję
Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz kontroli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych RIPOK,
instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu oraz gminnych jednostek
organizacyjnych, kontrolami objęto niżej opisane instalacje.
Instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych
- Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia
przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie eksploatowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie,
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38-400 Krosno, ul. Fredry 12 – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów przy
ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie (Region Południowo – Zachodni)
Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów, zlokalizowana przy ul. Strefowej 8
w Tarnobrzegu, eksploatowane przez A.S.A. Tarnobrzeg Spółka z o.o., ul. Strefowa 8,
39-400 Tarnobrzeg (Region Północny)
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia
Giedlarowa, 37-300 Leżajsk, eksploatowane przez „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o.
w Wierzawicach 874, 37-300 Leżajsk (Region Północny)
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej,
Młyny 111a, 37-552 Młyny eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
„EMPOL” Spółka z o.o. w Tylmanowej, os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa (Region
Wschodni)
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia,
ul Piastowska 22, 37-700 Przemyśl, eksploatowana przez Zakłady Usługowe
„Południe” Sp. z o.o. Kraków, ul. Lubicz 14 (Region Wschodni)
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, eksploatowany przez Gminny Zakład
Usług Komunalnych w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 (Region Zachodni)
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia,
Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica, eksploatowane przez Przedsiębiorstwo
Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica (Region
Zachodni)

Kontrolowane instalacje przyjmowały do przetwarzania głównie odpady komunalne
dostarczane przez firmy świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości. Instalacje w Młynach i Przemyślu oprócz odpadów komunalnych
przyjmowały do przetwarzania biologicznego (z wykorzystaniem metody R-3) odpady
o kodzie 19 12 12, a instalacja w Młynach do wykorzystania poza instalacjami
(z wykorzystaniem metody R-5) odpady o kodzie 19 12 09.
Wszystkie ww. instalacje przetwarzały odpady w sposób mechaniczny i biologiczny.
W większości przypadków (z wyjątkiem instalacji Sortownia odpadów komunalnych
zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul. Białobrzeska 108 w Krośnie oraz
Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów, ul. Strefowa 8 w Tarnobrzegu) instalacje te
spełniały wymagania najlepszej dostępnej techniki BAT. Ww. instalacje wymagały
dostosowania do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska dnia
11 września 2012 roku w sprawie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych (instalacja w Tarnobrzegu prowadziła proces biologicznego przetwarzania
odpadów w otwartej hali, natomiast w przypadku instalacji w Krośnie nie cała masa
wydzielonej frakcji 0-80 mm jest przetwarzana zgodnie z par. 4 ust. 2 pkt 2 – części odpadów
ww. frakcji nie jest przetwarzana biologicznie przez co najmniej pierwsze dwa tygodnie
w zamkniętym reaktorze
lub hali z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem
uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do
atmosfery.
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W oparciu o § 8 ww. rozporządzenia (rozporządzenie obowiązuje od 8 października
2012 roku) wydanego na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach, instalację należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu
w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
W celu dostosowania przetwarzania odpadów do wymagań rozporządzenia w sprawie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w instalacji w Krośnie trwała budowa
placu pod kolejne 24 bioreaktory kontenerowe do przetwarzania frakcji biodegradowalnej
oraz 3 szt. biofiltrów.
W przypadku instalacji w Tarnobrzegu w celu dostosowania jej do wymogów ww.
rozporządzenia, w 2014 i 2015 r., Spółka realizowała inwestycję, pod nazwą: „Przebudowa
Zakładu Segregacji i Kompostowni Odpadów A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o.”, obejmującą:
budowę trzech tuneli kompostowniczych z infrastrukturą techniczną, budowę płyty
dojrzewania kompostu (plac dojrzewania kompostu), budowę płyty kompostowania odpadów
zielonych (plac kompostowania odpadów zielonych), budowę płyty przygotowania odpadów
zielonych do kompostowania, budowę zbiorników retencyjnych na odcieki. Podczas kontroli
przedstawiono do wglądu dziennik budowy i oświadczenie z dnia 15 września 2015 r.,
kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych oraz o wykonaniu inwestycji zgodnie
z projektem budowlanym. W dniu 18 września 2015 r. Spółka poinformowała WIOŚ,
o zakończeniu inwestycji i zamiarze przystąpienia do użytkowania.
Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, instalacje które były eksploatowane
w dniu wejścia w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości oraz nie były
dotychczas objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, ze względu na rodzaj
prowadzonej w niej działalności, muszą uzyskać pozwolenie zintegrowane najpóźniej do dnia
1 lipca 2015 r.
W związku ze zmianą przepisów, niżej wymienione instalacje, tj.:
- Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej,
Młyny
- Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia,
w Przemyślu,
- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy,
- Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia,
Paszczyna winny posiadać, zgodnie z art. 201 ustawy Prawo ochrony Środowiska
pozwolenie zintegrowane.
W przypadku instalacji:
- Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia
przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie,
- Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów, zlokalizowana przy ul. Strefowej 8
w Tarnobrzegu,
pozwolenia zintegrowane będą wymagane z chwilą oddania do użytkowania
modernizowanych części instalacji.
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W związku z powyższym, w przypadku instalacji w Młynach, Paszczynie oraz
Kozodrzy zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wstrzymania, w trybie
art. 365 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, użytkowania instalacji do przetwarzania
zmieszanych opadów komunalnych bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.
Kontrola instalacji w Przemyślu zakończyła się w dniu 19.06.2015r. kiedy nie było jeszcze
obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego.
Oprócz ww. nieprawidłowości podczas kontroli instalacji MBP stwierdzono również
nieprawidłowości dotyczące:
1. W Zakładzie Segregacji i Kompostowani Odpadów w Tarnobrzegu naruszenia warunków
pozwolenia na wytwarzanie odpadów w następującym zakresie:
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów: wytworzono odpad o kodzie 15 01 02 oraz
19 05 03 w ilościach większych niż dopuszczalne;
- w zakresie zezwolenia na przetwarzanie odpadów: przetworzono odpady o kodzie
15 01 02 oraz 02 01 03 w ilościach większych niż dopuszczalne;
- w zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów: zebrano odpady o kodach: 17 01 07 oraz
17 09 04, które nie zostały wyszczególnione w zezwoleniu na zbieranie.
W związku z naruszeniem warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów, udzielono
przedsiębiorcy pouczenia, zaś w związku z naruszeniem warunków zezwolenia na zbieranie
i przetwarzanie, wszczęto postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary
pieniężnej na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.).
O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano Marszałka Województwa
Podkarpackiego.
2. W Sortowni odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowni
w Krośnie wyliczona zdolność przerobowa instalacji kontenerowej jest mniejsza niż ilość
odpadów dopuszczona do przetworzenia w ciągu roku posiadanym przez Spółkę
pozwoleniem na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, które zezwala również na przetwarzanie
odpadów w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, udzielonym
decyzją Marszałka Województwa Podkarpackie. O powyższym fakcie poinformowano
Marszałka Województwa Podkarpackiego.
3. W ZZO w Młynach nieprawidłowości dotyczące:
- naruszenia warunków pozwolenia na wytwarzanie odpadów: w okresie 2014r. jak też
w I półroczu 2015r. wytworzono w procesie przetwarzania odpadów (R-3) odpad
o kodzie 19 05 03 w ilościach większych niż dopuszczalne;
- naruszenia warunków pozwolenia wodno prawnego dot. częstotliwości wykonywania
badań jakości odprowadzanych ścieków oraz jakości wód odbiornika ścieków.
Pierwsza z ww. nieprawidłowości skutkowała ukaraniem przedstawiciela PUK „EMPOL”
Sp. z o.o. mandatem karnym w wysokości 300 zł, natomiast druga pouczeniem.
W ramach działań pokontrolnych zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Prezesa Zarządu
kontrolowanej Spółki do prowadzenia badań jakości odprowadzanych ścieków oraz wód
odbiornika ścieków zgodnie z wymogami zawartymi w posiadanym pozwoleniu wodno
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prawnym. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano Marszałka Województwa
Podkarpackiego oraz Starostę Jarosławskiego.
Kontrolowana Spółka w wyznaczonym terminie poinformowała o wykonaniu zarządzenia
pokontrolnego.
Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów
W 2015r. przeprowadzono kontrole dwóch instalacji, w tym:
- Kompostownię bębnową (bioreaktor: komposter typ-16) w Paszczynie, eksploatowaną
przez Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62 B, 39-207
Brzeźnica - Region Zachodni.
- Kompostownię osadów i biokomponentów „KOMWITA” w Leżajsku, eksploatowaną
przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku, ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300
Leżajsk - Region Północny.
Kontrolę w Kompostowni przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie, eksploatowanej przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny
Sp. z o.o. w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Fredry 12 – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie - Region Południowo–Zachodni przeprowadzono
w ubiegłym roku, również w ramach cyklu kontrolnego.
W ww. instalacjach zgodnie posiadanymi decyzjami dopuszczonym procesem
odzysku odpadów jest proces R 3- kompostowanie.
Zastosowana w tych instalacjach metoda kompostowania jest biochemicznym
procesem rozkładu związków organicznych zawartych w odpadach miejskich
(np. z utrzymania terenów zielonych), przemysłowych czy ściekowych. Kompostowanie
odpadów oparte jest na naturalnych reakcjach biochemicznych, zintensyfikowanych
w sztucznie wytworzonych, optymalnych warunkach zapewniających możliwość sterowania
tymi procesami. Główną rolę w zastosowanym procesie odgrywają mikroorganizmy mezofile
i termofilne w tym również bakterie autotroficzne. Podstawowymi procesami zachodzącymi
podczas kompostowania są mineralizacja, humifikacja, butwienie, murszenie i zwęglanie.
Końcowym produktem kompostowania jest nawóz organiczny zapachem i barwą
przypominający ściółkę leśną, znajdujący szerokie zastosowanie w rolnictwie. Zarządzający
ww. instalacjami posiadają pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju na wprowadzanie do
obrotu nawozu organicznego pod różnymi nazwami, np. BOTANIKA, KOMWIT,
ROLKOM.
W instalacjach wykorzystane są różne metody kompostowania, np. metoda pryzmowa
w kompostowni w Krośnie i Leżajsku oraz z wykorzystaniem bioreaktora w kompostowni
w Paszczynie.
Kontrole przeprowadzone w ramach tegorocznego cyklu kontrolnego instalacjach do
przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów nie wykazały nieprawidłowości.
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Instalacje do składowania odpadów powstających w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych
- Składowisko „Kozodrza”, eksploatowane przez Gminny Zakład Usług Komunalnych
w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225 - Region Zachodni.
- Składowisko „Stalowa Wola”, eksploatowane przez Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola - Region Północny.
- Składowisko odpadów w Przemyślu przy ul. Piastowskiej 22, eksploatowane od
31.12.2013r. do 29.09.2014r. przez Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o.
ul. Piastowska 22, a następnie przez Zakłady Usługowe „Południe” Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie przy ul. Lubicz 14.
Kontrole instalacji do składowania odpadów powstających w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych wykazały, że wszystkie składowiska spełniają
wymagania najlepszej dostępnej techniki BAT. Kontrole składowisk w Przemyślu i Stalowej
Woli nie wykazały nieprawidłowości. Przeprowadzone w toku czynności inspekcyjnych
oględziny terenu składowiska odpadów w Kozodrzy wykazały, że w czaszy składowiska,
w części wolnej od odpadów znajdował się odciek na powierzchni którego pływały lekkie
frakcje odpadów. W związku z powyższym zostało wydane zarządzenie pokontrolne
zobowiązujące do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że jedynie zarządzający składowiskiem odpadów
w Stalowej Woli uzyskał wymaganą decyzje zatwierdzającą instrukcję prowadzenia
składowiska. Pozostałe dwa składowiska w dalszym ciągu działają w oparciu o decyzję
zatwierdzającą instrukcję eksploatacji składowiska.
Zgodnie z art. 240 ustawy o odpadach - zarządzający istniejącym, przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, składowiskiem odpadów jest obowiązany złożyć wniosek o wydanie
decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w terminie dwóch lat od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W przypadku gdy zarządzający składowiskiem odpadów
nie złożył wniosku o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów w ww.
terminie, decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska odpadów wygasa
z upływem dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że obydwa Zakłady w wymaganym terminie złożyły
wnioski o zatwierdzenie instrukcji prowadzenia składowiska do Marszałka Województwa
Podkarpackiego:
- Gminny Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Ostrowie w dniu
20.08.2014 r.
- Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Przemyślu w dniu 19.08.2014r.
jednak do czasu kontroli wnioskowane decyzje nie zostały wydane.
Na składowiskach odpadów w Stalowej Woli i Kozodrzy zmieszane odpady
komunalne, unieszkodliwiano wyłącznie do dnia 30 czerwca 2013 r.
Po 30 czerwca 2013r. zmieszane odpady komunalne (kod 20 03 01) przyjmowało do
składowania składowisko odpadów w Przemyślu.
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Sytuacja taka miała miejsce do końca 2014r. Odpady te pochodziły głównie z terenu Gminy
Miejskiej Przemyśl.
Przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych odbywało się na pisemne zlecenie
Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 czerwca 2013r. adresowane do Kierownika ZUK
w Przemyślu.
W imieniu Gminy Miejskiej Przemyśl odpady odbierane były od właścicieli
nieruchomości przez Przemyską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. oraz podwykonawców
z którymi realizuje zadanie polegające na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z terenu Miasta Przemyśla.
Fakt przyjmowania w 2014r. do składowania na składowisku zmieszanych
niesegregowanych odpadów komunalnych kod 20 03 01 był niezgodny z aktem prawa
miejscowego jakim jest Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXIV/410/12
z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Podkarpackiego z późn. zm. (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego z dnia
11 września 2012r. poz. 1892 z późn. zm.). Zgodnie z ww. uchwałą odpady te powinny być
zagospodarowane w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, a nie
składowane na składowisku odpadów.
W związku z powyższym po kontroli przeprowadzonej w 2014r. w ramach działań
pokontrolnych skierowano do Prezydenta Miasta Przemyśla pismo informujące o zasadach
właściwego postępowania z odpadami komunalnymi oraz przypominające o konsekwencjach
wynikających z nieosiągnięcia wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w 1995r. O zaistniałej sytuacji poinformowano również
Marszałka Województwa Podkarpackiego. Zarówno Prezydent Miasta Przemyśla jak
i Marszałek Województwa Podkarpackiego nie zajęli stanowiska w powyższej sprawie.
Ilości odpadów o kodzie 20 03 01 dostarczonych do składowania na składowisku
z innych gmin była niewielka i zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami odpady te pochodziły
głównie z odbioru nie objętego procedurą przetargową, organizowaną przez gminy - były to
odpady odebrane na podstawie indywidualnych umów oraz dodatkowych zleceń polegających
głównie na podstawieniu kontenera KP-7. Ww. odpady przywożone były na składowisko
w sytuacjach gdy np. instalacja w Młynach (RIPOK) nie pracowała lub samochód, który
odebrał odpady uległ awarii i nie było możliwości przeładunku i transportu do stacji
segregacji.
Począwszy od 1 stycznia 2015r. zaprzestano składowania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych które w całości kierowane są do uruchomionego w tym
dniu Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Przemyślu
eksploatowanego przez Zakłady Usługowe „Południe” Sp. z o.o.
W kontrolowanych instalacjach (dotyczy wszystkich rodzajów kontrolowanych
instalacji) prowadzono ewidencję ilości odpadów dostarczonych do przetwarzania lub
składowania przez poszczególne firmy, z którymi zarządzający tymi instalacjami zawarli
umowy na dostarczanie odpadów. Prowadzono również ewidencję ilości odpadów
dostarczonych przez te firmy, w rozbiciu na poszczególne gminy z których dostarczane były
odpady.
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Z uzyskanych informacji wynika, że do każdej kontrolowanej instalacji dostarczane były
odpady z regionów dla których te instalacje były instalacjami regionalnymi lub zastępczymi.
W toku kontroli stwierdzono jeden przypadek przekazania odpadów poza właściwy
region, tj. zmieszane odpady komunalne odebrane przez A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o.,
z terenu gminy Majdan Królewski, w ilości 19,4 Mg, trafiły do instalacji A.S.A. w regionie
północnym, zamiast do instalacji przetwarzania w regionie zachodnim. Wójt Gminy Majdan
Królewski, wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej dla A.S.A.
Tarnobrzeg Sp. z o.o., za nieprzekazanie odebranych w lutym 2015 r., od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Majdan Królewski, zmieszanych odpadów komunalnych
w ilości 19,4 Mg do RIPOK w Regionie Zachodnim.
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KONTROLE INSTALACJI PRZEWIDZIANYCH DO ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI
REGIONU
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2015 roku realizował
zadania kontrolne, w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, dotyczącego przestrzegania
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
przez zarządzających instalacjami przewidzianymi do zastępczej obsługi regionów, ujętych
w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Zgodnie z zasadami realizacji cyklu,
określonymi w „Wytycznych…”, kontrolami objęto instalacje do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacje do składowania odpadów powstających
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą nr XXIV/410/12 z dnia 27 sierpnia
2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2012 r. poz. 1829) określił: regiony
gospodarki odpadami komunalnymi, instalacje RIPOK oraz instalacje przewidziane do
zastępczej obsługi tych regionów.
Następnie Sejmik Województwa Podkarpackiego kolejnymi uchwałami zmieniał ww.
uchwałę w sprawie wykonania planu gospodarki odpadami. Aktualnie zgodnie z uchwałą
Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr VII/141/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie
zmiany ww. uchwały nr XXIV/410/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w województwie
podkarpackim znajduję się przedstawione poniżej instalacje przewidziane do zastępczej
obsługi regionu:
I. Instalacje zastępcze do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:
1.
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego w Mielcu
2.
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego w Maliniu
3.
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego Stalowa Wola
4.
Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego w Kozodrzy
5.
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy
6.
Sortownia odpadów komunalnych Krzeszów (Sigiełki)
7.
Sortownia odpadów komunalnych w Ustrzykach Dolnych
8.
Sortownia odpadów zmieszanych w Strzyżowie
9.
Sortownia odpadów w Mielcu
10. Sortownia odpadów zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej w Rzeszowie
II. Instalacje zastępcze do przetwarzania odpadów zielonych:
1.
Kompostownia odpadów zielonych w Rzeszowie
III.Instalacje zastępcze do składowania odpadów powstałych w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – składowiska
1.
Składowisko odpadów w Strzyżowie
2.
Składowisko odpadów w Giedlarowej
3.
Składowisko odpadów w Sokołowie Małopolskim
4.
Składowisko odpadów w Woli Zarczyckej
5.
Składowisko odpadów w Dynowie
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Składowisko odpadów w Strzegocicach
Składowisko Odpadów w Jodłowej
Składowisko odpadów w Średnie Wielkie
Składowisko odpadów w Krośnie
Składowisko odpadów w Karlikowie
Składowisko odpadów w Radoszycach
Składowisko odpadów w Sigiełkach
Składowisko odpadów w Zaklikowie
Składowisko odpadów w Pysznicy
Składowisko odpadów w Jarocinie
Składowisko odpadów w Jeziórku
Składowisko odpadów w Mielcu
Składowisko odpadów w Borowej
Składowisko odpadów w Młynach
Składowisko odpadów w Futorach
Składowisko odpadów w Narolu
Składowisko odpadów w Wólce Pełkińskiej

Ponadto, wszystkie funkcjonujące na terenie danego regionu gospodarki odpadami
komunalnymi instalacje RIPOK, zostały wyznaczone jako instalacje zastępcze dla innych
regionów.
Zgodnie z „Wytycznymi…”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie wybrał do kontroli następujące podmioty, które eksploatowały instalacje
zastępcze na terenu województwa podkarpackiego:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Jerzy Kotulak Produkcja, Handel Usługi Ekomax – Sortownia odpadów komunalnych
zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy k. Jasła;
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu – Instalacja
Przetwarzania Odpadów;
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krzeszowie – Sortownia Odpadów;
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o.o. - Zakład
Utylizacji Odpadów w Rzeszowie – Sortownia odpadów zmieszanych, kompostownia
frakcji podsitowej;
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe "Zagroda" Sp. z o.o. w Strzyżowie
– Sortownia odpadów zmieszanych;
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych –
Stacja Przeładunkowa i Sortownia Odpadów;
Firma Handlowo – Usługowo - Produkcyjna "Wibo Recykling" Sp. z o.o. w Maliniu Instalacja do produkcji paliwa alternatywnego;
MPGK - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. - ZUO – Składowisko Odpadów
w Krośnie;
Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu – Składowisko Odpadów w Średnim
Wielkim;
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie – Składowisko Odpadów w Dynowie;
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie –
Składowisko Odpadów w Strzyżowie;
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sokołowie Małopolskim – Składowisko Odpadów
w Sokołowie Małopolskim;
Stare Miasto-Park" Sp. z o.o. w Wierzawicach – Składowisko Odpadów w Giedlarowej;
Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Krzeszowie – Składowisko Odpadów
„Sigiełki”;
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Empol" Sp. z o.o. w Tylmanowej –
Składowisko Odpadów w Młynach;
Miasto i Gmina Narol – Składowisko Odpadów w Narolu;
Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. w Oleszycach – Składowisko
w Futorach;
Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. w Mielcu – Składowisko
Mielec;
Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie –
Składowisko w Wólce Pełkińskiej.

WYNIKI I USTALENIA KONTROLI INSTALACJI ZASTĘPCZYCH
W trakcie realizacji cyklu kontrolnego w 2015 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie skontrolował 19 instalacji zastępczych – w tym 6 sortowni
odpadów, 1 instalację do produkcji paliwa alternatywnego oraz 12 składowisk odpadów
powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
1.
SORTOWNIA
ODPADÓW
KOMUNALNYCH
ZMIESZANYCH
I Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI W WOLICY
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy
k. Jasła zlokalizowana jest w Regionie Południowo-Zachodnim. Zgodnie z uchwałą
Nr XXIV/401/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.
z późniejszymi zmianami Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej
zbiórki w Wolicy jest instalacją przewidziana do zastępczej obsługi Regionu PołudniowoZachodniego oraz regionów: Centralnego, Południowo-Wschodniego i Zachodniego. Na
terenie Regionu Południowo-Zachodniego funkcjonuje instalacja RIPOK – Sortownia
odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia przy ul. Białobrzeskiej
w Krośnie.
Instalacja jest eksploatowana przez przedsiębiorcę p. Jerzego Kotulaka prowadzącego
działalność pod nazwą Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28,
38-200 Jasło. W okresie objętym kontrolą, Przedsiębiorca posiadał uregulowany stan
formalno-prawny w zakresie eksploatacji Sortowni tj. pozwolenie na wytwarzanie odpadów
zezwalające również na odzysk, zbieranie i transport odpadów udzielone decyzją Starosty
Jasielskiego, ważne z mocy prawa w zakresie odzysku i zbierania do 23 stycznia 2016 r.
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Instalacja składa się z dwóch linii technologicznych:
 na jednej dosegregowywane są odpady z selektywnej zbiórki,
 na drugiej prowadzony jest proces mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych,
w tym niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z wydzieleniem frakcji
0-20 mm na obu liniach technologicznych. Na bazie frakcji nadsitowej >20 mm
produkowane jest paliwo alternatywne. W instalacji nie prowadzi się procesów
przetwarzania biologicznego frakcji podsitowej.
Kontrolowany przedsiębiorca jest również podmiotem odbierającym odpady komunalne
z terenów nieruchomości.
W trakcie kontroli przeprowadzonej w okresie od 12 do 28 maja 2015 r. stwierdzono, że po
1 lipca 2013 r. w instalacji przetwarzane były niesegregowane zmieszane odpady komunalne
z Regionu Południowo-Zachodniego, których RIPOK nie mógł przyjąć z gmin: Miasto Jasło
(do końca grudnia 2014 r.), Kołaczyce (do I kwartału 2014 r.) i Brzyska (do lutego 2014 r.),
ale również część odpadów z gmin: Dębowiec, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski pomimo
braku przyczyn z powodu których RIPOK nie mógłaby przyjąć tych odpadów. Ponadto
w instalacji były przetwarzane niesegregowane zmieszane odpady komunalne z gmin
wchodzących w skład Regionu Centralnego, w którym brak instalacji RIPOK z gmin:
Brzostek (w styczniu 2013 r.), Chmielni, Jawornik Polski i Nozdrzec (od lipca 2013 r.),
Tyczyn (od lipca 2014 r.), Hyżne (od stycznia 2014 r.) i Niebylec (od stycznia 2015 r.).
W wyniku kontroli stwierdzono, że zostały naruszone warunki decyzji Starosty Jasielskiego
udzielającej przedsiębiorcy pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Odpady o kodzie 19 12 10
– odpady palne (paliwo alternatywne) magazynowane były w miejscu nie ujętym w ww.
pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. W 2013 r. kontrolowany podmiot wytworzył
o 1494,46 Mg więcej odpadów o kodzie 19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie) niż ilość
określona w pozwoleniu na wytwarzanie odpadów. W 2014 r. przedsiębiorca poddał
odzyskowi o 157,57 Mg więcej odpadów o kodzie 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury
niż ilość dopuszczona do odzysku ww. pozwoleniem. Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne magazynowane były przez okres przekraczający czas magazynowania określony
w ww. pozwoleniu.
Przedsiębiorca nieprawidłowo ewidencjonował odpady oraz przedłożył Marszałkowi
Województwa Podkarpackiego zbiorcze zestawienie danych o odpadach za 2014 r. niezgodne
ze stanem rzeczywistym. Ponadto nie udokumentował wykonania mycia i dezynfekcji
wszystkich posiadanych pojazdów i urządzeń służących do odbierania odpadów komunalnych
z wymaganą częstotliwością. Na podstawie przedstawionej ewidencji odpadów, prowadzonej
przez kontrolowanego Przedsiębiorcę, w trakcie kontroli sporządzony został przez
kontrolującego bilans ilości odpadów poddanych procesowi przetwarzania w instalacji
Sortowni oraz wytworzonych w wyniku procesu odpadów w poszczególnych miesiącach
okresu objętego kontrolą (z uwzględnieniem podziału na I i II półrocze 2014 r. w którym to
frakcję 0-20 mm klasyfikowano pod różnymi kodami (19 12 09 w I półroczu 2014 r.
i 19 12 12 w II półroczu 2014 r.). Na podstawie powyższych obliczeń uzyskano
kontrowersyjne wyniki bilansu odpadów. Przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzona przez niego
ewidencja wytworzonych odpadów prowadzona była w oparciu o odpady przekazywane
odbiorcy, nie uwzględniała odpadów wytworzonych i zmagazynowanych. Ponadto ilość
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wysianych odpadów zależy od ustawień na rozdrabniaczu wstępnym oraz składu
morfologicznego odpadów uzależnionego np. od pory roku lub regionu z którego zostały
przywiezione. Przedsiębiorca przyznał tym samym, że niewłaściwie prowadził ewidencję
odpadów. Za prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym
Przedsiębiorcę ukarano mandatem karnym w wysokości 500 zł.
Nieprawidłowości dotyczące przetwarzania odpadów pomimo braku przyczyn, z powodu
których RIPOK mogłaby nie przyjąć tych odpadów stwierdzono również w trakcie
poprzedniej kontroli przeprowadzonej w 2014 r. Nieprawidłowości te stanowiły podstawę
skierowania do Wójta Gminy Dębowiec, Osiek Jasielski i Nowy Żmigród wystąpień
zawierających wniosek o wszczęcie postępowania na podstawie art. 9x ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach.
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, podjęto
następujące działania pokontrolne:
 skierowano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do podjęcia działań celem
wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości,
 wymierzono administracyjną karę pieniężną za sporządzenie niezgodnie ze stanem
rzeczywistym zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów za 2014 r.,
 skierowano wniosek do Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, o wszczęcie
postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko wiarygodności
dokumentów.
 informację o ustaleniach kontroli i podjętych działaniach pokontrolnych skierowano do
Starosty Jasielskiego.
W odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne w wyznaczonym terminie Przedsiębiorca
poinformował o działaniach podjętych w celu wyeliminowania naruszenia stwierdzonego
w trakcie kontroli. Starosta Jasielski odpowiadając na przesłane pismo poinformował, że
wezwał Przedsiębiorcę do niezwłocznego zaniechania naruszeń warunków określonych
w posiadanym pozwoleniu. Komenda Powiatowa Policji w Jaśle odmówiła postanowieniem
wszczęcia dochodzenia w sprawie przerobienia kart ewidencji odpadów sporządzanych na
terenie PHU EKOMAX Kotulak Jerzy w Jaśle tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 Kodeksu
karnego, wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Na
postanowienie to WIOŚ wniósł zażalenie do Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jaśle.
Prokuratura Rejonowa w Jaśle zawiadomiła WIOŚ o tym, że Prokurator nie przychylił się do
złożonego zażalenia na postanowieni o odmowie wszczęcia dochodzenia i zażalenie wraz
z aktami sprawy skierował do Sądu Rejonowego w Jaśle Wydział II Karny.
Po kontroli Przedsiębiorca uzyskał pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP) o wydajności
30 000 Mg/rok – w części mechanicznej i o wydajności 21 900 Mg/rok – w części
biologicznej zlokalizowanej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wolicy, udzielone
decyzją Starosty Jasielskiego z dnia 10 czerwca 2015 r. Pismem z dnia 9 września 2015 r.
Przedsiębiorca zawiadomił, że z dniem 10 października 2015 r. planuje oddać do użytku
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nową instalację do biosuszenia odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów
w Wolicy.
Instalacja przewidziana została do kontroli w roku 2016.
2. SORTOWNIA ODPADÓW ZMIESZANYCH I Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
W MIELCU
Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, ul. Wolności 171, 39-300
Mielec, wskazana jako instalacja zastępcza do przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, dla Regionu Zachodniego, eksploatowana jest przez Zakład Utylizacji
Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wolności 171, 39-300 Mielec.
Działalność w zakresie przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych, prowadzona
jest przez Spółkę od 2009 r. Technologia przetwarzania odpadów polega na:
 wstępnej segregacji i wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych frakcji
nieprzeznaczonych do przetwarzania;
 rozdrobnieniu odpadów komunalnych na frakcje o wielkości 0-300 mm za pomocą
rozdrabniacza wolnoobrotowego o wydajności 30 Mg/h;
 przesiewaniu odpadów komunalnych wstępnie rozdrobnionych na frakcje od 0-30 mm
lub od 0-80 mm, przy użyciu przesiewacza bębnowego o wydajności 100 m3/h.
W okresie objętym kontrolą, stan formalno-prawny w zakresie przetwarzania odpadów
w ww. instalacji, regulowała decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego z dnia 20 marca 2009 r.,
która w dniu 27 stycznia 2014 r. została uchylona przez ten organ decyzją, udzielającą
jednocześnie zezwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów. W decyzji określono
termin ważności, do 27 stycznia 2024 r.
Na podstawie prowadzonej przez przedsiębiorcę ewidencji odpadów ustalono, że do
instalacji przetwarzania odpadów w 2013 r., skierowano zmieszane odpady komunalne
(20 03 01) w ilości 8 552,4 Mg. Odpady te dostarczane były przez Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu, które odbierało odpady od właścicieli
nieruchomości, w ramach zawiązanego w dniu 1 lipca 2013 r., konsorcjum składającego się
z lidera – MPGK Sp. z o.o. w Mielcu, oraz partnerów – EURO-EKO Sp. z o.o. w Mielcu,
Gminy Ostrów i ZUOK Sp. z o.o. w Mielcu, oraz wygranych przetargów na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przetworzone w instalacji odpady pochodziły
z następujących gmin: Miejskiej Mielec, Wiejskiej Mielec, Tuszów Narodowy, Czermin,
Borowa, Gawłuszowice, Radomyśl Wielki i Przecław.
W 2013 r., na terenie Regionu Zachodniego nie funkcjonowała Regionalna Instalacja
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Została ona powołana pn. Zakład Zagospodarowania
Odpadów Kozodrza, 39-103 Ostrów, uchwałą nr XXXVII/703/13 Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XXIV/410/12 z dnia
27 sierpnia 2012 r., przy czym decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów
w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, wydana została w dniu
23 grudnia 2013 r.
W roku 2014, Spółka skierowała do instalacji przetwarzania odpadów, zmieszane odpady
komunalne w ilości 7 603,7 Mg, odebrane z tych samych co w roku 2013, gmin
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(za wyjątkiem Gminy Przecław), zaś w 2015 r. (do 31 sierpnia), ZUOK Sp. z o.o. w Mielcu,
przetworzył w instalacji – 1 632,5 Mg zmieszanych odpadów komunalnych, które pochodziły
z 3 gmin: Miejskiej Mielec, Wiejskiej Mielec oraz Radomyśla Wielkiego.
Prezes Spółki złożył oświadczenie, iż zmieszane odpady komunalne były i są przyjmowane
do Sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, wskazanej w WPGO jako
instalacja zastępcza, w związku z umowami zawartymi w ramach konsorcjum z gminami.
Umowy te zawierają zapis, zobowiązujący partnerów konsorcjum do zagospodarowania
zmieszanych odpadów komunalnych. Aktualnie odpady odbierane są na podstawie umowy
z Gminą Wiejską Mielec, zawartą na okres do 31 grudnia 2015 r. Przedsiębiorca przedłożył
również oświadczenia z 7 stycznia 2014 r. i 5 stycznia 2015 r., złożone przez Kierownika
Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, zarządzającego Regionalną Instalacją
Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Zachodniego, które zawierają zapis, że
„zmieszane odpady komunalne, odbierane i zagospodarowane przez konsorcjum, utworzone
z udziałem Gminy Ostrów – Zakładu Usług Komunalnych, które nie będą mogły być przyjęte
do zagospodarowania przez RIPOK, będą kierowane do instalacji zastępczych partnerów
konsorcjum”.
Wszystkie zmieszane odpady komunalne przyjęte do instalacji w okresie objętym kontrolą,
pochodziły z Regionu Zachodniego.
W wyniku przetworzenia niesegregowanych odpadów komunalnych w instalacji, wytworzono
m.in. odpad o kodzie 19 12 12 jako tzw. Frakcję podsitową i nadsitową, który
zagospodarowany został w następujący sposób:
 frakcję podsitową, po uzyskaniu pozytywnych wyników testów zgodności, przekazano do
składowania na składowisku odpadów w Kozodrzy, eksploatowanym przez Zakład Usług
Komunalnych w Ostrowie;
 frakcję nadsitową, przekazano podmiotom, produkującym paliwo alternatywne, tj. FHUP
WIBO-Recykling Sp. z o.o. w upadłości układowej w Maliniu oraz EURO-EKO
Sp. z o.o. w Mielcu.
W toku kontroli sprawdzono realizację warunków nałożonych na Spółkę w decyzji,
udzielającej zezwolenia na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów. Na podstawie analizy
przedstawionych przez Spółkę dokumentów stwierdzono, że nie zostały naruszone warunki
w zakresie rodzajów i ilości odpadów wytworzonych, poddanych przetwarzaniu, jak również
zebranych.
W ramach działań pokontrolnych wystosowano pisma do Prezydenta Miasta Mielca,
Wójta Gminy Mielec oraz Wójta Gminy Radomyśl Wielki, informujące o stwierdzonym
przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych poza regionalną instalacją przetwarzania
odpadów komunalnych. WIOŚ został poinformowany o podjętych działaniach.
3. SORTOWNIA ODPADÓW ZMIESZANYCH I ZBIERANYCH SELEKTYWNIE
W KRZESZOWIE
Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie w m. Sigiełki, 37-418
Krzeszów, będąca instalacją przewidzianą do zastępczej obsługi Regionu Północnego,
eksploatowana jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Rynek 2, 37-418
Krzeszów.
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Przedmiotem działalności firmy jest gospodarka odpadami, w tym odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, przetwarzanie odpadów komunalnych, zbieranie
odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz transport odpadów. Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie, eksploatuje instalację do mechaniczno –
biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), w skład której wchodzi mechaniczno-ręczna
sortownia odpadów komunalnych, o zdolności przerobowej 30 000 Mg/rok, zlokalizowane
w m. Sigiełki, gm. Krzeszów. Instalacja sortowni została oddana do użytkowania 1 stycznia
2013 r. W ww. instalacji przewidziane jest również prowadzenie procesu biologicznego
przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych
w rękawach foliowych z foli LDPE o grubości foli 2 mm, o średnicy 2,4 m i długości 70 m,
na placu kompostowania oraz w wiacie do przerzucania i dojrzewania stabilizatu. W związku
z powyższym, Zakład uzyskał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą
pozwolenia na rozbudowę i przebudowę istniejącej instalacji do przetwarzania odpadów.
W dniu 17 września 2015 r., ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie, zgłosił do WIOŚ zamiar oddania
do użytkowania „Instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w technologii tlenowej
stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS, wraz z niezbędną infrastrukturą”.
W skład linii technologicznej wchodzą następujące maszyny i urządzenia:
 przenośnik taśmowy, kanałowy transportujący odpady dowożone,
 przenośnik taśmowy wznośny, transportujący odpady do sita bębnowego,
 podesty wstępnej segregacji,
 separator magnetyczny,
 sito obrotowe, bębnowe, z otworami rozdzielającymi odpady na trzy frakcje: 0-20 mm,
0-80 mm i pozostałe,
 przenośnik wznoszący,
 kabina sortownicza,
 przenośnik – stół sortowniczy,
 przenośnik przesyłowy sortu,
 przenośnik wznoszący do prasy belującej,
 prasa belująca,
 automatyczna belownica kanałowa.
W trakcie kontroli ustalono, że Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Krzeszowie, od 1 stycznia 2013 r. do dnia zakończenia kontroli, odbierał i przetwarzał
zmieszane odpady komunalne w instalacji do mechaniczno-ręcznego sortowania odpadów.
Odpady komunalne odbierano i zagospodarowywano, na podstawie umów zawartych zgodnie
z wygranymi przetargami, z gminami: Harasiuki, Jeżowe, Ulanów, Rudnik oraz Krzeszów.
Ponadto Spółka przyjmowała zmieszane odpady komunalne od: Miejskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku, Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej
Woli, Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Leżajsku, Łańcuckiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o. w Łańcucie, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jarosławiu, Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Kuryłówce, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku n/Sanem,
Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Pysznicy, Zakładu Gospodarki Komunalnej
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Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie, firmy Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych J. Hausner
w Nisku, A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. W umowach z przedsiębiorcami nie określono z jakich
terenów odbierane są odpady komunalne.
Przedstawiciel Spółki, poinformował, że główną przyczyną przyjmowania do instalacji
zastępczej, zmieszanych odpadów komunalnych, są względy ekonomiczne. Poza tym
Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie w Sigiełkach wybudowana została
ze środków unijnych, a ograniczenie dopływu do instalacji odpadów może doprowadzić do
zachwiania stałości projektu.
W okresie objętym kontrolą ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie, przyjął do przetworzenia
następujące ilości zmieszanych odpadów komunalnych: w 2013 r. - 14 655,97 Mg, w 2014 r.
– 5 587,24 Mg, w 2015 r. (za trzy kwartały) – 1 058,12 Mg.
Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami, uregulowany jest poprzez
decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego, z 30 czerwca 2014 r., zmienioną decyzją
z 3 grudnia 2014 r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do
składowania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 40 Mg odpadów
na dobę i całkowitej pojemności 283 544 m3 oraz instalacji do mechaniczno – biologicznego
przetwarzania odpadów, o wydajności części mechanicznej - 30 000 Mg/rok i części
biologicznej - 12 300 Mg/rok.
W trakcie kontroli instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
w Sigiełkach, stwierdzono nieprawidłowość polegającą na przekazywaniu odebranych do
właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do innej niż regionalna
instalacja do przetwarzania odpadów, wbrew zapisom art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie kierowania odpadów
do innej niż regionalna instalacja, skierowano wystąpienia do gmin: Harasiuki, Jeżowe,
Ulanów, Rudnik oraz Krzeszów, z których kontrolowany podmiot odbierał odpady
komunalne, w celu przypomnienia o obowiązku nałożenia kary pieniężnej, wynikającym
z art. 9x ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).
Na powyższe wystąpienia odpowiedziały dwie gminy, tj. Gmina Jeżowe, która
poinformowała, że wymierzyła karę oraz Gmina Harasiuki, która poinformowała, że zostanie
wszczęte postępowanie w sprawie wymierzenia kary.
4. SORTOWNIA ODPADÓW ZMIESZANYCH ORAZ KOMPOSTOWNIA FRAKCJI
PODSITOWEJ W RZESZOWIE
Działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o.
w zakresie gospodarowania odpadami realizowana jest przez Zakład Utylizacji Odpadów, który
zlokalizowany jest w Rzeszowie, przy ulicy Ciepłowniczej, w przemysłowej części miasta
Rzeszowa - w najbliższym sąsiedztwie znajduje się między innymi oczyszczalnia ścieków
i elektrociepłownia.
Instalacja eksploatowana przez MPGK Rzeszów Spółka z o.o. położona jest na terenie Regionu
Centralnego. Na terenie tego regionu brak jest wyznaczonej instalacji RIPOK do przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych i innych bioodpadów.
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Sortownia odpadów zmieszanych oraz kompostownia frakcji podsitowej zlokalizowane
w Rzeszowie przy ulicy Ciepłowniczej, w załączniku nr 2 do uchwały NR XXIV/410/12
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania
Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, określona została jako
instalacja przewidziana do zastępczej obsługi Regionu Centralnego.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o. posiada uregulowany
stan formalno- prawny w zakresie gospodarki odpadami, decyzjami Prezydenta Miasta
Rzeszowa:
 decyzja udzielająca zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 decyzja udzielająca zezwolenia na transport odpadów,
 decyzja udzielająca zezwolenia na zbieranie odpadów,
 decyzja udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
W decyzji udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów określono, że odpady
przetwarzane będą w procesie odzysku R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych,
które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy
przekształcania) oraz R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek
z procesów wymienionych w pozycji R 1 – R 11. W sortowni zainstalowana jest linia do
sortowania odpadów z podajnikiem, sitem i stołem sortowniczym o wydajności 30 000
Mg/rok.
W 2015 roku Spółka realizowała zamierzenie inwestycyjne pn. „Modernizacja linii
technologicznej do mechanicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Rzeszowie przy
ul. Ciepłowniczej 11” polegające na uzupełnieniu istniejącej linii o dodatkowy element służący
wstępnemu przesiewaniu odpadów, to jest przesiewacz bębnowy wraz z urządzeniami
i wyposażeniem, w celu zwiększenia wydajności linii z 30 000 do 50 000 Mg/rocznie, przy
pracy dwuzmianowej.
W zakładzie ewidencja odpadów prowadzona jest zgodnie z obowiązującym katalogiem
odpadów i wzorami dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji. Przekazywanie odpadów
odbiorcom jest każdorazowo potwierdzane na karcie ich przekazania. Na podstawie
przedłożonej ewidencji stwierdzono, że na sortownię przyjmowane są odpady z terenu Miasta
Rzeszów, Gminy Trzebownisko, Gminy Świlcza oraz Głogów Małopolski. Kontrola nie
wykazała przyjmowania odpadów spoza Regionu Centralnego.
Wytworzone odpady o kodzie 19 12 12 oraz odpady o kodzie 20 03 01 (które ze względu na
niewystarczającą moc przerobową nie mogły być przetworzone na własnej sortowni),
przekazywane były do instalacji które w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego, określone zostały jako instalacje przewidziane do zastępczej obsługi Regionu
Centralnego.
W wyniku porównania stanu rzeczywistego ze stanem określonym w decyzji
stwierdzono, że została przekroczona ilość poddanych przetworzeniu odpadów o kodzie
17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, w stosunku do ilości określonej w decyzji Prezydenta Miasta
Rzeszowa udzielającej zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
W związku z powyższym zostało wydane zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do
dokonania analizy ilości odpadów poddawanych przetworzeniu na instalacji sortowni
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i podjęcia działań mających na celu zapewnienie przestrzegania warunków określonych
w decyzji regulującej stan formalno-prawny gospodarki odpadami. W wyznaczonym terminie
zakład poinformował o uzyskaniu nowego zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
uwzględniającego zwiększone ilości przetwarzanych i wytwarzanych odpadów.
5. SORTOWNIA ODPADÓW ZMIESZANYCH W STRZYŻOWIE
Instalacja sortowni eksploatowana przez Przedsiębiorstwo Handlowo-ProdukcyjnoUsługowe „Zagroda” Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 38, 38-100 Strzyżów, położona jest na terenie
Regionu Centralnego. Na terenie tego regionu brak jest wyznaczonej instalacji RIPOK do
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych i innych
bioodpadów.
Sortownia odpadów zlokalizowana w Strzyżowie przy ul. 1-go Maja 38, w załączniku
Nr 2 do uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia
2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego
wraz ze zmianami do tej uchwały, określona została jako instalacja przewidziana do zastępczej
obsługi Regionu Centralnego.
Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami regulują następujące decyzje Starosty
Strzyżowskiego:
 z dnia 29.01.2008 r. udzielająca Przedsiębiorstwu Handlowo-Produkcyjno-Usługowemu
„Zagroda” Sp. z o.o. w Strzyżowie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku odpadów, ze zmianą decyzją znak: OS.7635/25/09 z dnia 15. 01 2010 r.,
 z dnia 24.01.2006 r. udzielająca Przedsiębiorstwu Handlowo-Produkcyjno-Usługowemu
„Zagroda” Sp. z o.o. w Strzyżowie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
transportu i zbierania odpadów innych niż niebezpieczne ze zmianą decyzją z dnia
1.12.2009 r.
W decyzji zezwalającej na odzysk określono, że PHPU „Zagroda” Sp. z o.o. eksploatuje
instalację sortowni odpadów, wyznaczając następujące rodzaje i ilości odpadów dopuszczone
do zagospodarowania w procesie odzysku:
 niesegregowane odpady komunalne (20 03 01) - dopuszczone do odzysku 6 000 Mg/rok,
 opakowaniowe wielomateriałowe (15 01 05) - dopuszczone do odzysku 70 Mg/rok,
 inne odpady nieulegające biodegradacji(20 02 03) - dopuszczone do odzysku 60 Mg/rok,
 odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – dopuszczone do odzysku 60 Mg/rok.
Przeprowadzone oględziny wykazały, że sposób i miejsca magazynowania odpadów na
terenie Spółki, nie odbiegały od warunków ustalonych w decyzjach, udzielających zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów. Odpady magazynowane były
selektywnie.
W zakładzie ewidencja odpadów prowadzona jest zgodnie z obowiązującym katalogiem
odpadów i wzorami dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji. Przekazywanie odpadów
odbiorcom jest każdorazowo potwierdzane na karcie przekazania. Na podstawie przedłożonej
ewidencji stwierdzono, że na sortownię przyjmowane były niesegregowane odpady
komunalne pochodzące z terenu Regionu Centralnego.
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Na podstawie prowadzonej w Spółce ewidencji ustalono, że ilość odpadów poddanych
odzyskowi w 2014 roku, nie przekraczała ilości określonej w decyzji Starosty Strzyżowskiego.
Z powyższej ewidencji wynikało, że w 2014 roku wytworzono powyżej 5000 Mg odpadów
innych niż niebezpieczne. Spółka nie posiada pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
wymaganego na podstawie art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska.
Na podstawie okazanych kart przekazania odpadów ustalono, że Spółka wytworzone odpady
w 2014 r. i I półroczu 2015 r. przekazywała odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia.
W I półroczu 2015 r. odpady 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje
i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11,
przekazywane były do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Strzyżowie oraz LUB EKO PLUS Wiesław Łukasik ul. Metalurgiczna 17c , 20-234 Lublin.
Z okazanych kart przekazania wynikało, że odpady o kodzie 19 12 12, przekazane do PGKiM
Sp. z o.o. w Strzyżowie poddane zostały procesowi unieszkodliwienia poprzez składowanie
(D5). W związku z powyższym zachowany został warunek przekazywania pozostałości
z sortowania niesegregowanych odpadów komunalnych do składowania na terenie Regionu
Centralnego.
Odpady o kodzie 19 12 12, przekazywane do firmy LUB EKO PLUS w Lublinie, która posiada
zezwolenia na zbieranie tego rodzaju odpadów, zostają wykorzystane do produkcji paliwa
alternatywnego, które następnie jest przekazywane do cementowni.
Natomiast odpady o kodzie 19 12 10 – odpady palne przekazane zostały EURO-EKO Sp. z o.o.
Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy oraz Mo-BRUK Oddział w Karsach
Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych.
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością zostało wydane zarządzenie
pokontrolne zobowiązujące do podjęcia działań mających na celu uregulowanie stanu
formalno-prawnego gospodarki odpadami w zakresie wytwarzania odpadów. Termin
udzielenia informacji dotyczącej realizacji zarządzenia wyznaczono na dzień 30.11.2015 r.
6. STACJA PRZEŁADUNKOWA I SORTOWNIA ODPADÓW - USTRZYKI DOLNE
Eksploatowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Brzegach Dolnych 1, Stacja Przeładunkowa i Sortownia Odpadów zlokalizowana jest
w Ustrzykach Dolnych przy ul. Przemysłowej 16, na działkach o pow. 2,77 ha.
Starosta Bieszczadzki udzielił Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku
z eksploatacją Sortowni i Stacji Przeładunkowej Odpadów, zezwalające również na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu odpadów.
Sortownia odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych w Ustrzykach Dolnych przy
ul. Przemysłowej 16 wpisana została jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi
Regionu Południowo-Wschodniego w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych w Uchwale Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia
27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Podkarpackiego.
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W ww. regionie brak regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
a kontrolowana instalacja jest jedyną instalacją mechanicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Gmina Ustrzyki Dolne na terenie sąsiadującym z Sortownią, planuje budowę instalacji do
biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej z sortowanią zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów zielonych. Obecnie ww. inwestycja jest na etapie analizy uwag
wniesionych do raportu oddziaływania na środowisko.
Stacja Segregacji Odpadów w Ustrzykach Dolnych jest instalacją do mechanicznego
przetwarzania odpadów. Nie zagospodarowuje we własnym zakresie frakcji biodegradowalnej
– brak instalacji służącej do biologicznego przetwarzania odpadów.
Zgodnie z obecnie obowiązującą decyzją Starosty Bieszczadzkiego wykorzystywany
w instalacji proces przetwarzania odpadów to proces R12, tj. wymiana odpadów w celu
poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 (mechanicznoręczne przetwarzanie odpadów oraz ręczny demontaż odpadów wielkogabarytowych).
Miejscem przetwarzania odpadów o kodach 15 01 06, 20 02 03, 20 03 01, 20 03 02
oraz 20 03 03 jest umieszczony w hali sortowni ciąg sortowniczy odpadów zmieszanych.
W skład ww. ciągu sortowniczego wchodzi kabina sortownicza - ręczna 6-cio stanowiskowa
oraz linia mechanicznej segregacji odpadów składająca się z sita bębnowego o średnicy oczek
80 mm (do marca 2015r. wykorzystywane było sito o średnicy oczek 50 mm), separatora
elektromagnetycznego metali żelaznych, prasy oraz systemu przenośników.
Maksymalna wydajność ww. instalacji do mechaniczno-ręcznego przetwarzania odpadów
komunalnych wynosi 10 000Mg/rok.
Maksymalne wydajności ww. procesów przetwarzania określone zostały w ww. decyzji
Starosty Bieszczadzkiego
W wyniku wstępnego sortowania zbieranych odpadów wydzielane są odpady o kodzie
19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11) stanowiące tzw. balast, które następnie
przekazywane są do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym stosowne
zezwolenia.
Odpady magazynowane są w wyznaczonych miejscach hali sortowni lub na betonowym placu
na terenie sortowni w kontenerach, pojemnikach, w postaci sprasowanych beli lub luzem.
Stacja przeładunkowa składa się z zadaszonej rampy dla kontenerów o obj. 30-40m3.
Na rampie przeładowywane są odpady nienadające się do sortowania. Przeładunek odbywa
się grawitacyjnie z kontenera do kontenera.
Do kontrolowanej instalacji dostarczane są odpady komunalne odbierane od
właścicieli nieruchomości wyłącznie z terenu gmin należących do Regionu PołudniowoWschodniego.
W okresie objętym kontrolą do instalacji przyjmowane były odpady komunalne
z następujących gmin: Ustrzyki Dolne, Bircza, Tyrawa Wołoska, Baligród, Cisna, Zagórz,
Lesko, Olszanica, Lutowiska, Czarna i Solina.
W oparciu o prowadzoną w kontrolowanej instalacji ewidencję odpadów ustalono, że
w okresie objętym kontrolą do przetworzenia w procesie R12 przyjęto następujące ilości
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01:
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 w 2013 r. - w ilości 6371,85 Mg,
 w 2014 r. - w ilości 8717,16 Mg,
 W 2015r. (w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia) - w ilości 2513,52 Mg.
W okresie objętym kontrolą nie odnotowano awarii kontrolowanej instalacji do
mechaniczno-ręcznego sortowania odpadów, w związku z czym nie było konieczności
dowożenia odpadów komunalnych do innych instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi
regionu, a co za tym idzie przypadków odmowy przyjęcia odpadów komunalnych przez te
instalacje. Nie stwierdzono również przypadku odmowy przyjęcia odpadów do kontrolowanej
instalacji z innych instalacji.
W trakcie oględzin Sortowni stwierdzono, że gospodarowanie odpadami prowadzone
jest zgodnie z wymogami zawartymi w posiadanej decyzji Starosty Bieszczadzkiego. Nie
stwierdzono gromadzenia większych ilości odpadów na terenie Zakładu. Odpady po zebraniu
odpowiedniej ilości wysyłkowej są na bieżąco odbierane przez podmioty posiadające
stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.
7. INSTALACJA DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO W MALINIU
Zarządzającym Instalacją do produkcji paliwa alternatywnego, Malinie 317, 39-331
Chorzelów, jest Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "WIBO-RECYKLING" Sp. z o.o.
w upadłości układowej, Malinie 317, 39-331 Chorzelów. Przedmiotem prowadzonej
działalności, jest produkcja recyklatów tworzyw sztucznych oraz paliwa alternatywnego
z odpadów innych niż niebezpieczne.
Instalacja do wytwarzania paliwa alternatywnego, uchwałą Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r., w sprawie wykonania Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, wraz z późniejszymi zmianami uchwały,
została wyznaczona jako:
 instalacja przewidziana do zastępczej obsługi regionów: północnego, południowowschodniego, południowo-zachodniego, północnego, wschodniego i zachodniego, do
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, do czasu uruchomienia regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub w przypadku zaistnienia awarii
RIPOK funkcjonującej w danym regionie;
 potencjalna RIPOK dla regionu zachodniego, po wybudowaniu części biologicznej
(komposterów) i spełnieniu wymagań dla RIPOK.
Podczas kontroli ustalono, że przedsiębiorca nie dokonał rozbudowy zakładu
w zakresie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów. Instalacja do produkcji paliwa
alternatywnego, uruchomiona została po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu,
w którym jest zlokalizowana i działa od 2007 r.
W skład linii technologicznej wchodzą następujące maszyny i urządzenia:
 taśmociąg podający;
 sito bębnowe o wymiarach oczka 60 x 60 mm i 25 x 25 mm;
 taśmociąg podający z ręczną segregacją odpadów;
 rozdrabniacz wstępny JUPITER o wydajności 18-20 Mg/h;
 taśmociąg odbierający z nadtaśmową separacją magnetyczną;
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taśmociąg odbierający z pomostem sortowniczym;
rozdrabniacz właściwy WEIMA o wydajności od 6-14 Mg/h;
taśmociąg odbierająco-podający z separacją magnetyczną;
przesiewacz o zmiennej regulacji oczka;
taśmociąg odbierający.
Według założeń technologicznych, podczas przetwarzania odpadów na linii do
produkcji paliwa alternatywnego, wysortowywane są w ilości 5 % wsadu, odpady metali,
szkła, papieru i tektury, tworzyw sztucznych, które przykazywane są do dalszego odzysku.
Wytwarzane są również odpady, stanowiące tzw. frakcję nadsitową, w ilości ok. 50 % wsadu,
która po rozdrobnieniu i zmieszaniu z odpadami innymi niż niebezpieczne stanowi paliwo
alternatywne oraz odpady stanowiące frakcję podsitową, przeznaczoną do składowania lub
biologicznego przetworzenia.
Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami w firmie, w okresie objętym
kontrolą, regulowały następujące decyzje:
 Starosty Powiatu Mieleckiego, z dnia 28 października 2009 r., udzielająca pozwolenia na
wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
oraz
innych niż
niebezpieczne,
z uwzględnieniem działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, oraz odzysku
odpadów poprzez recykling odpadów tworzyw sztucznych i produkcję paliwa
alternatywnego z odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów
komunalnych. Decyzja udzielona została na okres do dnia 28 października 2019 r.;
 Starosty Powiatu Mieleckiego, z dnia 20 października 2014 r., uchylająca w całości ww.
decyzję wraz ze zmianami i udzielająca pozwolenia w zakresie wytwarzania odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z uwzględnieniem prowadzenia działalności
w zakresie przetwarzania odpadów. Pozwolenie wydane zostało na okres do dnia
20 października 2024 r.
Stosowana w zakładzie technologia produkcji paliwa alternatywnego, polega na
mechanicznym przetwarzaniu odpadów, poprzez ich sortowanie, rozdrabnianie i mieszanie
z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu uzyskania paliwa o odpowiednich parametrach.
Proces technologiczny, umożliwia wykorzystanie odpadów wytworzonych na
eksploatowanych przez Spółkę liniach do produkcji recyklatów tworzyw sztucznych,
odpadów pochodzących z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów przemysłowych, dostarczonych przez podmioty zewnętrzne.
W oparciu o prowadzoną przez podmiot ewidencję odpadów, ustalono, że Spółka
w okresie od 22 marca do 31 października 2013 r., przyjęła do przetworzenia w instalacji
produkcji paliwa alternatywnego, zmieszane odpady komunalne (20 03 01) w ilości 372 Mg.
Odpady te przyjęte zostały do instalacji w okresie, kiedy w Regionie Zachodnim nie
funkcjonowała Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Uchwałą nr
XXXVII/703/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie
zmiany uchwały XXIV/410/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r., jako RIPOK dla Regionu
Zachodniego, wskazano Zakład Zagospodarowania Odpadów Kozodrza, 39-103 Ostrów, przy
czym decyzja udzielająca pozwolenia na wytwarzanie odpadów w instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów, wydana została w dniu 23 grudnia 2013 r.
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W roku 2014 oraz do dnia zakończenia kontroli, do instalacji nie były kierowane zmieszane
odpady komunalne, jak również odpady zielone.
W oparciu o udostępnioną dokumentację, ustalono, że w okresie objętym kontrolą,
przedsiębiorca nie naruszał warunków określonych w decyzjach wydanych przez Starostę
Powiatu Mieleckiego, co do rodzaju i ilości odpadów przetworzonych w instalacji do
produkcji paliwa alternatywnego.
Instalacja eksploatowana przez Spółkę „WIBO-RECYKLING” była przedmiotem
kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ, Delegatura w Tarnobrzegu w okresie 21 marca –
1 kwietnia 2014 r., obejmującej rok 2012, 2013 oraz 2014 do dnia kontroli. Stwierdzono
wówczas nieprawidłowości polegające na: naruszeniu warunków decyzji Starosty Powiatu
Mieleckiego z dnia 28 października 2009 r., w zakresie miejsca i sposobu magazynowania
odpadów o kodzie 19 12 12, przeznaczonych do produkcji paliwa oraz przekazywanie do
unieszkodliwienia na składowisku odpadów, frakcji podsitowej, która nie spełniała kryteriów
dopuszczenia do składowania. Wykazane wówczas nieprawidłowości stały się podstawą do
wymierzenia Spółce „WIBO-RECYKLING, administracyjnej kary pieniężnej za okres
trwania naruszenia. Ze względu na wniesione odwołanie decyzja nie jest ostateczna.
Poinformowano wówczas Starostę Powiatu Mieleckiego o naruszeniu warunków jego decyzji,
a także wydano zarządzenie pokontrolne.
W toku bieżącej kontroli, ustalono, że Spółka ponownie naruszyła warunki decyzji
Starosty Powiatu Mieleckiego, w zakresie miejsca i sposobu magazynowania odpadów
o kodzie 19 12 12, przyjętych do instalacji produkcji paliwa alternatywnego, jako pozostałość
po mechanicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych oraz odpadów własnych,
wytworzonych w procesie produkcji paliwa alternatywnego, jako tzw. frakcja podsitowa,
również o kodzie 19 12 12. Odpady magazynowane były na terenie nieutwardzonym, zaś
miejsca magazynowania nie zostały odpowiednio oznakowane.
W związku z powyższym podjęto następujące działania administracyjno-karne:
 ukarano przedsiębiorcę grzywną w postaci mandatu karnego na podstawie art. 351 ust. 1
ustawy Prawo ochrony środowiska;
 wydano zarządzenie pokontrolne, w którym zobowiązano przedsiębiorcę do podjęcia
działań w celu wyeliminowania, stwierdzonych podczas kontroli uchybień;
 poinformowano organ, który wydał decyzję o naruszeniu jej warunków przez Spółkę;
 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za
naruszenie warunków decyzji, co do sposobu i miejsca magazynowania odpadów.
Przedsiębiorca poinformował w wyznaczonym terminie o realizacji zarządzenia
pokontrolnego.
W odpowiedzi na informację o naruszeniu warunków decyzji, Starosta Powiatu
Mieleckiego, wezwał Przedsiębiorcę, do zaprzestania ich naruszania pod groźbą cofnięcia
pozwolenia bez odszkodowania.
Decyzją z dnia 8 września 2015 r., Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska, ustalił dla Firmy Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej „WIBO RECYKLING” Sp.
z o.o. w upadłości układowej w Maliniu, termin rozpoczęcia naliczania kary oraz wymiar
administracyjnej kary biegnącej za naruszenie warunków pozwolenia na wytwarzanie
odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, a także na prowadzenie działalności
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polegającej na przetwarzaniu odpadów, udzielonego decyzją Starosty Powiatu Mieleckiego
z dnia 20 października 2014 r. W przekazanych do WIOŚ, pismach, Prezes Zarządu
poinformował o zaprzestaniu naruszenia - cała masa zmagazynowanego na nieutwardzonym
podłożu odpadu o kodzie 19 12 12 (surowiec produkcyjny) skierowana została do instalacji
produkcji paliwa alternatywnego, zaś odpady o kodzie 19 12 12, tzw. frakcja podsitowa,
wytworzona w zakładzie, przekazana została do zagospodarowania firmie zewnętrznej.
Kwota kary wyliczona za okres trwania naruszenia wyniosła 702,12 zł, dlatego zgodnie z art.
308 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nie wszczęto postępowania
w sprawie ustalenia administracyjnej kary pieniężnej.
8. SKŁADOWISKO „KROSNO”
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krośnie położone jest na
terenie Regionu Południowo-Zachodniego.
Składowisko „Krosno” w załączniku nr 2 do uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu
gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego wraz ze zmianami do tej uchwały,
określone zostało jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi Regionu PołudniowoZachodniego, Regionu Południowo-Wschodniego, Regionu Zachodniego. W Planie
gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego istniej zapis, zgodnie z którym
planowana jest rozbudowa składowiska do wymagań RIPOK.
Składowisko zajmuje powierzchnię ok. 5,65 ha i podzielone jest na trzy części. Aktualnie
eksploatowana jest część północna – zmodernizowana, o powierzchni dna składowiska
2,05 ha. Eksploatacja tej części rozpoczęła się w maju 2007 r. Zarządzającym składowiskiem
odpadów jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding
Komunalny Sp. z o.o., 38-400 Krosno, ul. Fredry 12.
Stan formalnoprawny gospodarki odpadami dotyczącymi składowiska odpadów jest
uregulowany. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding
Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie posiada pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją
Wojewody Podkarpackiego zmienione decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego
oraz decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego
zatwierdzającą instrukcję
eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krośnie przy
ul. Białobrzeskiej 108 zmienioną decyzją tego samego organu. We wrześniu 2013 r. Spółka
wystąpiła do Marszałka Województwa Podkarpackiego z wnioskiem o zatwierdzenie nowej
instrukcji prowadzenia składowiska i uchylenie decyzji zatwierdzającej instrukcję
eksploatacji składowiska. Następnie postępowanie to na wniosek strony zostało zawieszone,
a potem na wniosek strony podjęte w październiku 2014 r. Do dnia kontroli decyzja taka nie
została wydana.
Na składowisku na bieżąco prowadzona jest ewidencja dowożonych odpadów wg.
wskazań zainstalowanej wagi elektronicznej. Ewidencja prowadzona jest na obowiązujących
wzorach dokumentów.
Na podstawie przedłożonej ewidencji stwierdzono, że w roku 2013 poddano
unieszkodliwianiu poprzez składowanie między innymi:
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 12 954,50 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 – inne niewymienione odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11, były to głównie odpady wytworzone we własnej instalacji
kontrolowanego przedsiębiorcy do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
mającej status RIPOK oraz dwu podmiotów z regionu południowo-zachodniego
przetwarzających mechanicznie odpady z selektywnej zbiórki i odpady opakowaniowe,
 4569,67 Mg odpadów o kodzie 19 05 99 inne niewymienione odpady (stabilizat) –
wyłącznie z własnej instalacji,
 1,78 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne (z Gminy
Krosno).
Natomiast w 2014 r. zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji na składowisko przyjęto
między innymi:
 18556,56 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 – inne niewymienione odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11, były to odpady wytworzone we własnej instalacji,
 7286,33 Mg odpadów o kodzie 19 05 99 inne niewymienione odpady (stabilizat) –
wyłącznie z własnej instalacji,
 72,41 Mg odpadów o kodzie 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
(z dwóch gmin Regionu południowo-zachodniego tj. Gminy Krosno i Gminy Sanok).
W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2015 r. na składowisku unieszkodliwiono między innymi:
9457,340 Mg odpadów o kodzie 19 12 12 i 4184,740 Mg odpadów o kodzie 19 05 99
wytworzonych we własnej instalacji. W roku 2015 niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne nie były przyjmowane na składowisko.
Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na składowisku
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krośnie składowane są odpady komunalne
oraz odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Na składowisku unieszkodliwiane były
wyłącznie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpady komunalne
wytworzone na terenie Regionu Południowo-Zachodniego.
Deponowanie na składowisku niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01,
dopuszczała zarówno posiadana instrukcja eksploatacji składowiska jak i decyzja zezwalająca
na przetwarzanie odpadów poprzez unieszkodliwianie na składowisku.
Oględziny składowiska przeprowadzone podczas kontroli oraz analiza dokumentacji
nie wykazały nieprawidłowości w zakresie jego eksploatacji. W związku z tym, że w trakcie
kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości nie podejmowano działań pokontrolnych.
9. SKŁADOWISKO „ŚREDNIE WIELKIE”
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Średnim Wielkim
położone jest na terenie Regionu Południowo-Wschodniego. Na terenie tego regionu brak
instalacji RIPOK do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
Składowisko „Średnie Wielkie” w załączniku nr 2 do uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu
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Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wraz ze zmianami do tej uchwały,
określone zostało jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi Regionu PołudniowoWschodniego. W Planie gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego istniej zapis,
zgodnie z którym planowana jest rozbudowa do wielkości pozwalającej zakwalifikować jako
RIPOK.
Składowisko jest eksploatowane od 2000 roku. Składa się ona z dwu kwater.
Aktualnie eksploatowana jest kwatera II, kwatera I jest w trakcie rekultywacji. Zarządzającym
składowiskiem odpadów jest Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu, 38-540
Zagórz, ul. Bieszczadzka 5.
Stan formalnoprawny gospodarki odpadami dotyczącymi składowiska odpadów jest
uregulowany. Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu posiada pozwolenie
zintegrowane udzielone decyzją Wojewody Podkarpackiego zmienione decyzjami Marszałka
Województwa Podkarpackiego, decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego
wyrażającą zgodę na zamknięcie części obejmującej kwaterę I składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w Średnim Wielkim oraz decyzję Marszałka Województwa
Podkarpackiego zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska.
Na składowisku prowadzona jest ewidencja dowożonych odpadów wg wskazań
zainstalowanej wagi elektronicznej. Karty ewidencji odpadów wypełniane są w siedzibie
Spółki w programie komputerowym opracowanym przez firmę darsoft.pl., pomimo iż Prezes
Spółki nie posiada podpisu elektronicznego umożliwiającego poświadczenie dokumentu.
Ewidencja prowadzona jest na obowiązujących wzorach dokumentów. W trakcie kontroli
stwierdzono nieprawidłowości w ewidencjonowaniu odpadów przyjętych na składowisko do
wykorzystania o kodzie 16 01 03 – zużyte opony, ponadto wpisane w kartach ewidencji
odpadu numery kart przekazania odpadu dla odpadów przyjętych na składowisko nie
odpowiadają numerom kart z przedstawionych kart przekazania odpadu itp. Za prowadzenie
ewidencji odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym Prezesa Zarządu Spółki ukarano
mandatem karnym w wysokości 200 zł.
Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na składowisku
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Średnim Wielkim składowane są odpady
komunalne oraz odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.
Na podstawie przedłożonej ewidencji stwierdzono, że w roku 2013 (w okresie od stycznia do
czerwca) poddano unieszkodliwianiu poprzez składowanie 1965,01 Mg niesegregowanych)
odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Począwszy od 1 lipca 2013 r. niesegregowane
odpady komunalne nie były przyjmowane na składowisko. Na terenie składowiska
przetwarzane są pozostałości z sortowania odpadów komunalnych pochodzące z Sortowni
odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych w Ustrzykach Dolnych eksploatowanej przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych
(z Regionu Południowo-Wschodniego). Zgodnie z ewidencją na składowisku
unieszkodliwiono między innymi następujące ilości odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady
(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11, w 2013 roku - 4 016,77 Mg, w 2014 r. - 3 350,31 Mg, a w okresie od
stycznia do kwietnia 2015 roku - 1027,380 Mg tych odpadów.
Deponowanie na składowisku niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01,
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dopuszczała zarówno posiadana instrukcja eksploatacji składowiska jak i pozwolenie
zintegrowane.
Oględziny składowiska przeprowadzone podczas kontroli nie wykazały
nieprawidłowości w zakresie jego eksploatacji.
W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w ewidencjonowaniu odpadów do
Prezesa Zarządu Spółki skierowano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do usunięcia
stwierdzonej nieprawidłowości. W odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne w wyznaczonym
terminie Prezes Zarządu Spółki poinformował o działaniach podjętych w celu
wyeliminowania naruszenia stwierdzonego w trakcie kontroli.
10. SKŁADOWISKO DYNÓW
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dynowie położone jest
na terenie Regionu Centralnego. Na terenie tego regionu brak jest Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych do składowania pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania.
Składowisko „Dynów” w załączniku nr 2 do uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wraz ze zmianami do tej uchwały,
określone zostało jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi Regionu Centralnego.
Składowisko jest eksploatowane od 1997 roku. Zastało ono zaprojektowane jako
podpoziomowo – nadpoziomowe. Aktualnie eksploatacja prowadzona jest w części
nadpoziomowej.
Zarządzającym składowiskiem odpadów jest Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dynowie. Zakład posiada decyzję Wojewody Podkarpackiego, zmienianą decyzjami
Marszałka Województwa Podkarpackiego, udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Dynowie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji – składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Dynowie.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie posiadał decyzję Marszałka
Województwa Podkarpackiego zatwierdzającą „Instrukcję eksploatacji składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Dynowie”. Do dnia kontroli, Zakład Gospodarki
Komunalnej w Dynowie nie wystąpił do Marszałka Województwa Podkarpackiego
z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska
odpadów.
Na składowisku prowadzona jest ewidencja składowanych odpadów wg wskazań
zainstalowanej wagi elektronicznej. Wg udostępnionej do wglądu ewidencji, w roku 2014
i w roku 2015 do czasu kontroli, na składowisku deponowane były jedynie odpady o kodzie
20 02 03 - inne odpady nie ulegające biodegradacji, pochodzące z cmentarzy w Dynowie.
W roku 2014 zdeponowano 13,83 Mg odpadów o kodzie 20 02 03, a w okresie od stycznia do
maja 2015 zdeponowano 3,55 Mg odpadów o kodzie 20 02 03. Pozwolenie zintegrowane
dopuszcza do składowania 200 Mg innych odpadów nie ulegających biodegradacji o kodzie
20 02 03.
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne deponowane były na składowisku do
1 lipca 2013 r. Od tej daty, na składowisku nie były one deponowane, gdyż Zakład
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Gospodarki Komunalnej w Dynowie jako jednostka gminna nie mógł startować w przetargu
na odbieranie odpadów komunalnych, a podmiot który wygrał przetarg nie przekazywał
odpadów o kodzie 20 03 01do składowania.
Ponadto, z przedłożonej podczas kontroli ewidencji nie wynikało, że na składowisku
w latach 2013 – 2015 (czerwiec), były unieszkodliwiane lub poddawane odzyskowi odpady
o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. Wizja lokalna składowiska odpadów nie
wykazała składowania „świeżych” odpadów o kodzie 19 12 12 oraz 20 03 01.
W toku czynności inspekcyjnych dokonano oględzin terenu składowiska, w trakcie
których stwierdzono, że uszkodzony główny zbiornik odcieku jest ogrodzony, przykryty folią
i deskami. Odciek ze składowiska poprzez system drenaży odprowadzany jest grawitacyjnie
do dwukomorowego podziemnego zbiornika odcieku o pojemności 2 x 30 m3, a następnie
wywożony na miejską oczyszczalnię ścieków w Dynowie. Zbiornik ten przewidziany został
w pozwoleniu zintegrowanym jako zbiornik zastępczy.
Ponadto ustalono, że w zbiorniku p. poż. usytuowanym u podnóża składowiska, po
stronie północnej, brak było wód opadowych. Zbiornik był pusty, częściowo porośnięty
roślinnością zieloną i zanieczyszczony lekkimi frakcjami odpadów.
W związku eksploatacją instalacji z naruszeniem warunków pozwolenia, zastosowano
sankcję karną w postaci mandatu.
Wody podziemne w najbliższym otoczeniu składowiska odpadów komunalnych
w Dynowie w 2014 roku, monitorowane są za pomocą piezometrów: P-1, P-2 oraz P-3.
Badania wykonuje laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. w Pszczynie. Wyniki badań
wód podziemnych za rok 2014, w odniesieniu do wyników badań monitoringowych z lat
2010 – 2013 wskazują na znaczący wzrost wartości przewodności elektrolitycznej oraz
ogólnego węgla organicznego w piezometrze nr 3 do poziomu charakterystycznego dla
V klasy jakości wód podziemnych.
Również wyniki badań monitoringowych wód podziemnych składowiska, prowadzone
w 2015 roku, wykazują, że w dalszym ciągu występują wartości przewodnictwa
elektrolitycznego właściwego i ogólnego węgla organicznego charakterystyczne dla V klasy
jakości wód podziemnych w piezometrze nr 3. Przeprowadzone oględziny wykazały, że
piezometr opisany P-3, zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie eksploatowanego
zbiornika odcieku.
W związku z powyższym, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor ochrony Środowiska
wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w trybie art. 139 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. Decyzją znak: WI.7060.5.2015.ES z dnia 30.06.2015 r. ustalono z urzędu
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie, zarządzającego składowiskiem odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Dynowie, zakres i harmonogram działań niezbędnych
do ustalenia przyczyn zmian obserwowanych parametrów wskaźnikowych w wodach
podziemnych oraz możliwych zagrożeń dla środowiska. Decyzja ta została zmieniona decyzją
z dnia 19.10.2015 r. w zakresie zmiany terminu wykonywania badań, w związku z brakiem
wody w piezometrze.
Ponadto o ustaleniach kontroli poinformowano Marszałka Województwa
Podkarpackiego, w celu rozważenia możliwości wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia
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pozwolenia zintegrowanego. Marszałek Województwa Podkarpackiego, w związku
z otrzymaną informacją o naruszeniu warunków decyzji, skierował do zarządzającego
składowiskiem upomnienie.
11. SKŁADOWISKO STRZYŻÓW
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzyżowie położone jest
na terenie Regionu Centralnego. Na terenie tego regionu nie jest zlokalizowana instalacja
RIPOK do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
Składowisko „Strzyżów” w załączniku nr 2 do uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wraz ze zmianami do tej uchwały,
określone zostało jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi Regionu Centralnego.
Składowisko jest eksploatowane od 2000 roku. Zastało ono zaprojektowane jako
podpoziomowo – nadpoziomowe. Aktualnie eksploatacja prowadzona jest w części
podpoziomowej.
Zarządzającym składowiskiem odpadów jest Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie. Stan formalnoprawny gospodarki
odpadami dotyczącymi składowiska odpadów jest uregulowany. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie posiada decyzję Wojewody
Podkarpackiego udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji –
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania ponad
25 Mg na dobę i całkowitej pojemności 60 000 Mg, zlokalizowanego w Strzyżowie”, wraz ze
zmieniającymi ją decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego. Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie posiada decyzję Marszałka
Województwa Podkarpackiego zatwierdzającą „Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzyżowie”.
Na składowisku na bieżąco prowadzona jest ewidencja dowożonych odpadów wg.
wskazań zainstalowanej wagi elektronicznej. Ewidencja prowadzona jest na obowiązujących
wzorach dokumentów. Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzyżowie składowane są
odpady komunalne oraz odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.
Na podstawie przedłożonej ewidencji odpadów stwierdzono, że na składowisko nie są
przyjmowane niesegregowane odpady komunalne oraz odpady zielone. Potwierdziły to
również przeprowadzone oględziny składowiska.
Na podstawie przedłożonej ewidencji stwierdzono, że w roku 2014 poddano
unieszkodliwianiu poprzez składowanie, między innymi, 3200,4 Mg odpadów o kodzie
19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11. W roku 2015 (do dnia kontroli) zdeponowano
265,4 Mg odpadów o kodzie 19 12 12.
W toku czynności inspekcyjnych dokonano oględzin terenu składowiska, w trakcie
których stwierdzono, że duża powierzchnia zdeponowanych odpadów nie była zabezpieczona
warstwą izolacyjną. Stanowi to naruszenie warunków określonych w pozwoleniu
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zintegrowanym na prowadzenie instalacji – składowiska odpadów, określającego sposób
składowania odpadów, udzielonego decyzją Wojewody Podkarpackiego wraz ze
zmieniającymi ją decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego. W związku
z powyższym zostało wydane zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do usunięcia
stwierdzonej nieprawidłowości. W wyznaczonym terminie zakład poinformował o wykonaniu
nałożonego obowiązku.
12. SKŁADOWISKO SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sokołowie Małopolskim
położone jest na terenie Regionu Północnego. Na terenie tego regionu zlokalizowana jest
jedna instalacja RIPOK do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
Składowisko „Sokołów Młp.” w załączniku nr 2 do uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wraz ze zmianami do tej uchwały,
określone zostało jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi Regionu Północnego.
Składowisko jest eksploatowane od 2002 roku. Zastało ono zaprojektowane jako
podpoziomowo – nadpoziomowe. Aktualnie czasza składowiska wypełniona jest odpadami
w około 1/3 objętości w części podpoziomowej.
Zarządzającym składowiskiem odpadów jest Zakład Komunalny Sp. z o.o.
w Sokołowie Małopolskim. Stan formalnoprawny gospodarki odpadami dotyczącymi
składowiska odpadów jest uregulowany. Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Sokołowie
Małopolskim posiada decyzję Starosty Rzeszowskiego zezwalającą na zbieranie
i przetwarzanie odpadów w zakresie unieszkodliwiania i odzysku odpadów oraz decyzję
Marszałka Województwa Podkarpackiego zatwierdzającą instrukcję prowadzenia
składowiska.
Na składowisku na bieżąco prowadzona jest ewidencja dowożonych odpadów wg.
wskazań zainstalowanej wagi elektronicznej. Ewidencja prowadzona jest na obowiązujących
wzorach dokumentów. Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sokołowie Małopolskim
składowane są odpady komunalne oraz odpady inne niż niebezpieczne i obojętne.
Na podstawie przedłożonej ewidencji stwierdzono, że w roku 2013 poddano
unieszkodliwianiu poprzez składowanie 1433,78 Mg niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01, natomiast w roku 2014 zdeponowano na
składowisku 457,6 Mg odpadów o kodzie 20 03 01. W roku 2015 niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne nie były przyjmowane na składowisko. Ponadto,
z przedłożonej podczas kontroli ewidencji nie wynikało, że na składowisku w w/w latach były
unieszkodliwiane lub poddawane odzyskowi odpady o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym
zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione
w 19 12 11. Wizja lokalna składowiska odpadów nie wykazała składowania „świeżych”
odpadów o kodzie 19 12 12 oraz 20 03 01.
Deponowanie na składowisku niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01,
dopuszczała zarówno posiadana instrukcja eksploatacji składowiska jak i decyzja zezwalająca
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na przetwarzanie odpadów poprzez unieszkodliwianie na składowisku.
W toku czynności inspekcyjnych dokonano oględzin terenu składowiska, w trakcie
których stwierdzono, że na składowisku nie była wyznaczona działka robocza, co naruszało
warunek określający sposób składowania poszczególnych rodzajów odpadów zawarty
w instrukcji prowadzenia składowiska, zatwierdzonej decyzją Marszałka Województwa
Podkarpackiego. W związku z powyższym zostało wydane zarządzenie pokontrolne
zobowiązujące do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości. W wyznaczonym terminie
zakład poinformował WIOŚ w Rzeszowie o wykonaniu nałożonego obowiązku.
Ponadto przeprowadzone oględziny składowiska wykazały, że skarpy składowiska od strony
południowej i zachodniej są obsunięte w kierunku do wewnątrz składowiska. Razem ze
skarpami, nastąpiło także obsunięcie ogrodzenia składowiska. Również skarpa od strony
wschodniej na długości ok. 6 m w 2/3 jej wysokości, licząc od dna niecki składowiska
odpadów jest obsunięta po stronie wewnętrznej, jednak ogrodzenie nie zostało naruszone.
Marszałek Województwa Podkarpackiego w decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sokołowie Małopolskim
zobowiązał zarządzającego składowiskiem do naprawy osuniętego wału ziemnego w terminie
do 31.12.2015 r.
13. SKŁADOWISKO GIEDLAROWA
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej, którego
eksploatacją zajmuje się „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach, położone jest na
terenie Regionu Północnego. Na terenie tego regionu zlokalizowana jest jedna instalacja
RIPOK do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania.
Zarządzającym składowiskiem odpadów jest „Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach,
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk.
Składowisko „Giedlarowa” w załączniku nr 2 do uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wraz ze zmianami do tej uchwały,
określone zostało jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi Regionu Północnego.
Zmodernizowana kwatera składowiska jest eksploatowana od 2008 roku. Zastała ona
zaprojektowana jako podpoziomowo – nadpoziomowa. Aktualnie eksploatacja prowadzona jest
w części nadpoziomowej.
Stan formalnoprawny gospodarki odpadami dotyczącymi składowiska odpadów jest
uregulowany. „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach posiada decyzję Marszałka
Województwa Podkarpackiego udzielającą pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie
instalacji – do składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności
przyjmowania 90 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności 94 400 Mg oraz do
mechaniczno – ręcznej sortowni odpadów, o szacunkowej wydajności do 25 000 Mg/rok,
wraz ze zmieniającymi ją decyzjami. „Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach
posiada decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 14.04.2015 r. zatwierdzającą
„Instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Giedlarowej”.
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Na składowisku na bieżąco prowadzona jest ewidencja dowożonych odpadów wg.
wskazań zainstalowanej wagi elektronicznej. Ewidencja prowadzona jest na obowiązujących
wzorach dokumentów. Zgodnie z art. 107 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej składowane są
odpady komunalne oraz odpady inne niż niebezpieczne i obojętne. Na podstawie przedłożonej
ewidencji odpadów stwierdzono, że na składowisko nie są przyjmowane niesegregowane
odpady komunalne oraz odpady zielone. Potwierdziły to również przeprowadzone oględziny
składowiska.
Na podstawie przedłożonej ewidencji stwierdzono, że odpady o kodzie 19 12 12 – Inne
odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11, były deponowane na składowisku do marca 2015 r. Od czasu
uruchomienia kompostowni, odpady o kodzie 19 12 12 – frakcja podsitowa, nie są deponowane
na składowisku odpadów, gdyż cały strumień tych odpadów kierowany jest na kompostownię.
Natomiast od czerwca 2015 r. na składowisko kierowane są odpady o kodzie 19 05 99 –
stabilizat po procesie kompostowania.
„Stare Miasto – Park” Sp. z o.o. w Wierzawicach posiada pismo Miejskiego Zakładu
Komunalnego Sp. z o.o. w Stalowej Woli, który eksploatuje instalację RIPOK – składowisko
odpadów do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania, zlokalizowaną na terenie Regionu Północnego, w którym zawarto informacje
o braku możliwości przyjmowania odpadów o kodach 19 12 12 oraz 19 05 99.
W toku czynności inspekcyjnych dokonano oględzin terenu składowiska, w trakcie
których stwierdzono, że na nieeksploatowanej części czaszy składowiska odpady przykryte
były warstwą izolacyjną, w niektórych miejscach zbyt cienką, gdyż widoczne były odpady
przemieszane z warstwą izolacyjną. Stanowiło to naruszenie warunku określającego
technologię składowania odpadów, zawartego w decyzji Marszałka Województwa
Podkarpackiego udzielającej pozwolenia zintegrowanego. W związku z powyższym zostało
wydane zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości.
W wyznaczonym terminie udzielono informacji dotyczącej realizacji zarządzenia
pokontrolnego.
14. SKŁADOWISKO „SIGIEŁKI”
Zarządzającym Składowiskiem „Sigiełki”, wskazanym w WPGO dla Województwa
Podkarpackiego, jako instalacja zastępcza dla regionów: centralnego, północnego,
wschodniego oraz zachodniego, jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Rynek 2,
37-418 Krzeszów. Spółka eksploatuje instalację do składowania odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne o zdolności przyjmowania 40 ton odpadów na dobę i całkowitej
pojemności 283 544 m3.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne eksploatowane jest od 2001 r.
Instalacja zlokalizowana jest po północno-wschodniej stronie drogi relacji Łazów-Bystre,
w odległości ok. 700 m od zabudowań mieszkalnych oraz ok. 900 m od granicy Głównego
Zbiornika Wód Podziemnych nr 425. Aktualnie eksploatowana kwatera nr 1 o powierzchni
1,2 ha i pojemności ok. 130 000 m3, spełnia wymagania techniczno-technologiczne określone
w przepisach prawa. Kwatera nr 1 posiada uszczelnienie w postaci geomembramy PEHD
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o grubości 2 mm, na której znajduje się warstwa drenażowa piasku drobnego o grubości 0,5
m, drenaż, którym odcieki z czaszy odprowadzane są do zbiornika odcieków o poj. 55 m 3
oraz instalację odgazowującą składającą się 9 studni odgazowujących. Kwatera otoczona jest
wałem o wysokości korony 4 m. Spółka dokonała rozbudowy składowiska o nową kwaterę nr 2, która zlokalizowana jest obok kwatery nr 1, na kierunku północno-wschodnim, i posiada
powierzchnię - 1,2 ha oraz pojemność - 153 000 m3. Deponowanie odpadów w kwaterze nr 2
rozpocznie się z chwilą wypełnienia kwatery nr 1. Docelowo, obie kwatery, tworzyć będą
jedna bryłę składowiska.
Stan formalno-prawny instalacji w okresie objętym kontrolą, regulowały lub regulują:
 decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 lipca 2004 r., zmieniona decyzją Marszałka
Województwa Podkarpackiego z dnia 26 listopada 2008 r. oraz decyzją, z dnia
11 czerwca 2010 r., udzielająca pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sigiełkach, wydana na
okres do 30 czerwca 2014r. Decyzja zezwalała również na prowadzenie odzysku,
unieszkodliwiania i zbierania odpadów;
 decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego, z dnia 30 czerwca 2014 r., zmieniona
decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego, z dnia 3 grudnia 2014 r., udzielająca
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych
niż niebezpieczne o zdolności przyjmowania 40 Mg odpadów na dobę i całkowitej
pojemności 283 544 m3, oraz instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania
odpadów, o wydajności części mechanicznej 30000 Mg/rok i części biologicznej 12300
Mg/rok. Decyzja określa warunki gospodarowania wytwarzanymi odpadami
z uwzględnienie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów i wydana
została na okres do 30 czerwca 2024 roku;
 decyzja Marszałka Województwa Podkarpackiego, z dnia 11 czerwca 2010 r.,
zatwierdzająca instrukcję eksploatacji.
W okresie objętym kontrolą, na składowisku zdeponowano następujące ilości łączne
odpadów: w 2013 r. - 14 276 Mg odpadów, w 2014 r. - 4 898,12 Mg, w 2015 r. (za I kw.) 758,17 Mg, o kodach: 19 12 12, 20 03 02 i 20 03 03. Ponadto Zakład przyjął na składowisko
następujące rodzaje odpadów: 19 08 01; 19 08 02; 19 08 05; 10 01 01; 10 01 02; 17 01 01;
17 01 02; 17 01 07, które przetworzone zostały w procesie odzysku R5.
Kontrola instalacji do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
wykazała następujące nieprawidłowości:
 przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki), nie wymienionych w decyzji
Marszałka Województwa Podkarpackiego, udzielającej pozwolenia zintegrowanego;
 przetwarzanie odpadów o kodach 10 01 01 (popioły i żużle paleniskowe) i 17 01 02 (gruz
ceglany) w ilości wyższej niż określono w pozwoleniu zintegrowanym;
 nie przykrywanie na bieżąco warstwą intertną, składowanych odpadów frakcji
podsitowej, niezgodnie z warunkami decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji.
Stwierdzone podczas kontroli naruszenia były podstawą do podjęcia następujących działań:
 udzielenia przedsiębiorcy pouczenia na podstawie art. 351 ust. 1 ustawy Prawo ochrony
środowiska (w oparciu o art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. ustawy Kodeks
135

wykroczeń),
 poinformowania Marszałka Województwa Podkarpackiego o naruszeniu, warunków jego
decyzji.
Marszałek Województwa Podkarpackiego, w związku z otrzymaną informacją
o naruszeniu warunków jego decyzji, skierował do Przedsiębiorcy upomnienie. Spółka zaś
skierowała do WIOŚ informację o podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych
naruszeń dotyczących niedotrzymywania warunków pozwolenia zintegrowanego.
Kontrola wykazała rozbieżność danych dotyczących ilości i rodzaju odpadów
przeznaczonych do przetwarzania w procesie odzysku na składowisku odpadów w decyzji
zatwierdzającej instrukcję składowiska odpadów, z danymi zawartymi w pozwoleniu
zintegrowanym. Różnice dotyczą dopuszczalnej ilości odpadów w ciągu roku przeznaczonych
do wykorzystania jako warstwa izolacyjna o kodzie: 10 01 01 (żużle, popioły paleniskowe
i pyły z kotłów), 17 01 02 (gruz ceglany) oraz odpadu dopuszczonych do składowania
o kodzie 19 08 01 (skratki). Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie, zgodnie
z art. 240 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., złożył wniosek do Marszałka Województwa
Podkarpackiego o wydanie nowej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia
składowiska odpadów.
15 SKŁADOWISKO MŁYNY
Właścicielem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną
częścią na składowanie odpadów niebezpiecznych - zawierających azbest w Młynach jest
Gmina Radymno. Składowiskiem zarządza Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL”
Sp. z o.o. Tylmanowa, os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa na podstawie umowy dzierżawy
zawartej w dniu 19.03.2013 r. na okres 20 lat.
Składowisko odpadów w Młynach zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Nr XXVI/410/12 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego z późniejszymi zmianami
zakwalifikowane zostało jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi dla regionów:
wschodniego, centralnego, południowo-wschodniego, północnego i zachodniego, przyjmująca
odpady powstałe w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych.
Zarządzający składowiskiem w maju 2015 r. na podstawie opracowanego projektu
budowlanego dotyczącego przebudowy składowiska poinformował Marszałka Województwa
Podkarpackiego o posiadanej wolnej pojemności składowiska. Po uprawomocnieniu się
decyzji Starosty Jarosławskiego z dnia 27.07.2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany
i udzielającej pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, zostanie przesłany do Marszałka
Województwa Podkarpackiego wniosek o zmianę statusu składowiska na RIPOK.
Stan formalno-prawny regulują następujące decyzje Marszałka Województwa
Podkarpackiego:
 decyzja z dnia 17.04.2014 r., zmieniona decyzjami: z dnia 6.06.2014 r. oraz znak: z dnia
5.12.2014 r. udzielająca Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.
w Tylmanowej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację składowiska odpadów innych
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niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w m. Młyny, gmina Radymno,
z wydzieloną częścią do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
 decyzja z dnia 16.06.2014 r zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne
w miejscowości Młyny.
 decyzją znak: z dnia 14.01.2014 r. wyrażająca zgodę na zamknięcie kwatery nr 3
stanowiącej część składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
z wydzielonymi kwaterami na odpadu niebezpieczne w Młynach i ustalił techniczny
sposób zamknięcia wydzielonej części składowiska wraz z harmonogramem prac
związanych z rekultywacją składowiska.
Podczas kontroli ustalono, że od czasu wydzierżawienia składowiska przez Spółkę
„EMPOL” tj. od dnia 19.03.2013 r. do ponownego uruchomienia składowiska w dniu
25.04.2014 r. na składowisko nie przyjmowano żadnych odpadów. Prowadzone były jedynie
prace porządkowe oraz prace związane z bieżącym utrzymaniem składowiska.
Od okresie od 25 kwietnia 2014 r. do końca 2014 r. do składowania na składowisku przyjęto
następujące ilości odpadów:
 19 05 01 – nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych w ilości – 3070,00 Mg,
 19 05 99 – stabilizat w ilości – 400,00 Mg,
 19 08 01 – skratki w ilości – 121,40 Mg,
 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów w ilości – 451,22 Mg,
 16 81 02 odpady inne niż wymienione w 16 81 01 (odpady popożarowe) w ilości –
1498,76 Mg,
 17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest w ilości – 95,20 Mg,
 20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 57,64 Mg,
W tym samym okresie do wykorzystania na składowisku przyjęto następujące ilości
odpadów:
 19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom w ilości 19 560,86 Mg,
 17 01 07 zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 w ilości –
47,22 Mg,
 17 01 01 gruz betonowy w ilości 5 Mg,
Przyjęty odpad o kodzie 19 05 03 wykorzystany został do tworzenia warstwy biologicznej
w procesie rekultywacji kwatery SK-3 (10 000 Mg wykorzystano w 2014r. a pozostałą ilość
czasowo zmagazynowano w wyznaczonym miejscu w sąsiedztwie kwatery SK-1A i następnie
wykorzystano w ww. celu w I kwartale 2015r.).
Odpady o kodzie 17 01 01 i 17 01 07 wykorzystane zostały do budowy dróg dojazdowych do
kwater.
W I półroczu 2015r. do składowania na składowisku przyjęto następujące ilości odpadów:
 19 05 01 – nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych w ilości – 1234,66 Mg,
 19 05 99 – stabilizat w ilości – 319,62 Mg,
 19 08 01 – skratki w ilości – 52,30 Mg,
 20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów w ilości – 176,98 Mg,
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 16 81 02 odpady inne niż wymienione w 16 81 01 (odpady popożarowe) w ilości –
1434,58 Mg,
 17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest w ilości – 59,74 Mg,
W tym samym okresie do wykorzystania na składowisku przyjęto jedynie odpady o kodzie
19 05 03 kompost nieodpowiadający wymaganiom w ilości 13 248,94 Mg. Odpad ten został
zmagazynowany w ww. wyznaczonym miejscu w pobliżu kwatery SK-1A i zgodnie
z uzyskanymi wyjaśnieniami ma zostać wykorzystany do rekultywacji kwatery SK-1.
Odpady o kodach 19 05 01, 19 05 99, 19 08 01, 20 03 03 poddane zostały składowaniu na
terenie kwatery SK-1.
Odpady o kodzie 16 81 02 poddane zostały składowaniu na terenie kwatery SK-2.
Odpady o kodzie 17 06 05 poddano składowaniu na terenie kwatery Sk-1A.
Wszystkie ww. odpady (za wyjątkiem odpadów konstrukcyjnych zawierających azbest)
dostarczone zostały na składowisko przez PUK „EMPOL” Sp. z o.o.
Na składowisko w Młynach w okresie objętym kontrolą nie przyjmowano do przetworzenia
odpadów komunalnych.
Nie było również sytuacji odmowy przyjęcia odpadów komunalnych przez instalację do
zastępczej obsługi regionu (art. 9l ust. 2 u.c.p.g.). Przyjmowane do składowania jak też do
wykorzystania na składowisku odpady pochodziły z ZZO w Młynach należącego do PUK
EMPOL Sp. z o. o. Na składowisko nie przyjmowano odpadu o kodzie 19 12 12 w celu
rekultywacji. Do rekultywacji wykorzystywany był jedynie odpad o kodzie 19 05 03, tj.
kompost nieodpowiadający wymaganiom.
Kierownik Składowiska złożył pisemne wyjaśnienia do protokołu dotyczące składowania na
składowisku odpadów w Młynach odpadów o kodzie 19 05 99, a nie na składowisku odpadów
w Przemyślu, wyznaczonym w WPGO dla województwa Podkarpackiego jako instalacja
RIPOK, służąca do unieszkodliwiania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych,
argumentując takie postępowanie tym, że ww. odpad powstaje w wyniku przetwarzania
odpadów o kodzie 19 12 12 powstałych nie tylko z przetwarzania odpadów o kodzie 20 03 01
tj. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, ale również odpadów o kodzie
19 12 12 powstałych po produkcji paliwa alternatywnego. W związku z czym ww. odpad
o kodzie 19 05 99 nie wyczerpuje wszystkich znamion, które kwalifikowałyby go do
zdeponowania na składowisku przewidzianym dla stabilizatu wytworzonego z przetwarzania
jedynie odpadów o kodzie 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Drugim argumentem przemawiającym za składowaniem ww. odpadów na składowisku
w Młynach jest zasada bliskości i co za tym idzie względy ekonomiczne (odległość do
składowiska w Młynach – 0,5 km natomiast odległość do składowiska w Przemyślu - 37 km).
Zarządzający składowiskiem począwszy od II kwartału 2013r. prowadzi monitoring
składowiska w Młynach. Raporty z wykonanych badań monitoringowych przesłano do WIOŚ
w wymaganym terminie.
Na składowisku prowadzona jest ewidencja odpadów. Ewidencja prowadzona jest przy
użyciu dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. System ewidencji
obejmuje również podstawową charakterystykę odpadów oraz wyniki testów zgodności. Brak
jedynie kart charakterystyki i testów zgodności dla składowanych na składowisku skratek.
138

Podczas kontroli stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:
 w roku 2014 i I półroczu 2015 r. przyjmowano do składowanie na składowisku odpad
o kodzie 19 08 01 tj. skratki bez wymaganej podstawowej charakterystyki odpadu
i testów zgodności,
 w przeprowadzonych w ramach monitoringu składowiska odpadów badaniach
odprowadzanych do rowu melioracyjnego ścieków z placu rozładunku odpadów
zawierających azbest zanotowano przekroczenia dopuszczalnych wartości oznaczanych
wskaźników,
 nie zrealizowano części dodatkowych obowiązków zawartych w punktach XII.2, XII.3,
XII.4 i XII.11 pozwolenia zintegrowanego dotyczących:
 niezwłocznego dokonania stosownych napraw ogrodzenia instalacji IPPC,
stanowiącego zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
 uszczelnienia rowu melioracji wodnej szczegółowej zlokalizowanego na działce nr
ew. 200, do którego wprowadzane są ścieki powstające na placu rozładunkowym
kwatery na odpady niebezpieczne zawierające azbest (SK-A), będącego lewobrzeżnym
dopływem rzeki Szkło w km 250+500 na całej długości od miejsca wprowadzania
ww. ścieków wylotem kolektora W1, aż do rzeki Szkło, w uzgodnieniu
z administratorem w/w rowu w taki sposób aby w/w ścieki nie miały kontaktu
z ziemią;
 wyposażenia studni odgazowujących w palniki automatyczne;
 przeprowadzenia pomiarów jakości wód płynących rzeki Szkło.
Ponadto w czasie kontroli stwierdzono niewykonanie obowiązków wynikających z pkt.. I.3
decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego, wyrażającej zgodę na zamknięcie kwatery
SK-3.
W czasie kontroli, za stwierdzoną nieprawidłowość polegającą na przyjmowaniu do
składowanie na składowisku skratek bez wymaganej podstawowej charakterystyki odpadu
i testów zgodności, Kierownika Składowiska reprezentującego Prezesa Zarządu Spółki
EMPOL pouczono w trybie art. 41 Kodeksu wykroczeń o możliwych konsekwencjach
karnych z tym związanych.
W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości podjęte zostały następujące działania
pokontrolne:
 wystąpieniem pokontrolnym poinformowano Marszałka Województwa Podkarpackiego
o stwierdzonych nieprawidłowościach.
 zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano zarządzającego składowiskiem do zaprzestania
przyjmowania do składowania na składowisku odpadów w stosunku do których nie
została sporządzona podstawowa charakterystyka odpadów oraz nie przeprowadzono
testów zgodności, o ile są wymagane zgodnie z art. 113, i nie dokonano weryfikacji,
o której mowa w art. 114 ust. 2 ustawy o odpadach.
Zarządzający składowiskiem w wyznaczonym terminie poinformował o realizacji obowiązku
zawartego w zarządzeniu pokontrolnym
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16. SKŁADOWISKO NAROL
Właścicielem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Narolu
i jego zarządzającym jest Gmina Narol.
Składowisko odpadów w Narolu ujęte zostało w Planie Gospodarki Odpadami
w Województwie Podkarpackim jako instalacja przeznaczona do zastępczej obsługi Regionu
Wschodniego Województwa Podkarpackiego na wypadek awarii dla Regionalnych Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Składowisko składa się z jednej kwatery o powierzchni użytkowej 8 080,5m2, pojemność
kwatery wynosi 16 000 Mg. Przyjmowanie odpadów do składowania rozpoczęto
w listopadzie 1998 r.
Zarządzająca składowiskiem Gmina Narol jest adresatem decyzji Starosty
Lubaczowskiego:
 z dnia 17.12.2010 r. udzielającej Gminie Narol zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie
oraz zbieranie i transport odpadów. Termin obowiązywania ww. zezwolenia ustalono do
dnia 16.12.2020 r.
 z dnia 14.09.2010 r. zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów
komunalnych w Narolu.
Do czasu kontroli zarządzający składowiskiem nie wystąpił do Marszałka Województwa
Podkarpackiego z wnioskiem o wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia
składowiska odpadów w Narolu.
Zarządzający składowiskiem wyznaczył kierownika składowiska posiadającego wymagane
świadectwo kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Narolu posiada
wymagane wyposażenie (wyjątek stanowią studnie odgazowujące, które nie zostały
wyposażone w instalację służącą do ujmowania gazu składowiskowego ani w pochodnie
służące do spalania gazu. Decyzja Starosty Lubaczowskiego zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska nie nakładała takiego obowiązku).
Do końca czerwca 2013 r. odbiorem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Narol
zajmował się Referat Gospodarki Komunalnej w Mieście i Gminie Narol. Odbierane odpady
deponowane były na składowisku odpadów w Narolu.
Od dnia 1 lipca 2013 r. wszystkie odpady komunalne (w tym również zbierane w sposób
selektywny) z terenu Miasta i Gminy Narol, zagospodarowywane są w Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów w Młynach, 37-552 Młyny 111A, eksploatowanym przez
Spółkę „EMPOL”.
Obecnie na składowisko w Narolu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
 skratki kod 19 08 01,
 ustabilizowane komunalne osady ściekowe kod 19 08 05,
 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny kod 20 01 99 (popiół),
 inne odpady nie ulegające biodegradacji kod 20 02 03 (odpady z cmentarzy).
Składowane na składowisku odpady dostarczane są wyłącznie przez zarządzającego
składowiskiem, tj. Gminę Narol i pochodzą z terenu Miasta i Gminy Narol. Do końca czerwca
2013 r. przyjmowano również niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne kod 20 03 01.
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Zarządzający Składowiskiem prowadzi monitoring składowiska, który wykonany
został z częstotliwością i w zakresie określonym w decyzji Starosty Lubaczowskiego
zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów komunalnych w Narolu.
W ramach kontroli dokonano oceny oddziaływania kontrolowanego składowiska na jakość
wód podziemnych. Dokonana ocena nie wykazała negatywnego oddziaływania składowiska
na jakość wód podziemnych.
Przeprowadzona kontrola wykazała, że w okresie objętym kontrolą na składowisku odpadów
w Narolu składowano skratki z oczyszczalni ścieków w Narolu i Rudzie Różanieckiej
(eksploatowanych przez Gminę Narol) dla których nie wykonano testów zgodności.
Powyższa nieprawidłowość skutkowała pouczeniem Burmistrza Miast i Gminy Narol
o konsekwencjach karnych z niej wynikających.
Bieżąca kontrola wykazała, że eksploatację składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Narolu prowadzi Gmina Narol. Zgodnie z art. 243 w związku
z art. 136 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, po 23 stycznia 2014 r. zarządzającym
gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych.
O ustaleniach kontroli poinformowano Marszałka Województwa Podkarpackiego.
17. SKŁADOWISKO FUTORY
Od 1 stycznia 2013 r. składowisko odpadów w Futorach zgodnie z uchwałą NR
XXVIII/541/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r.,
zakwalifikowane zostało jako instalacja przeznaczona do obsługi zastępczej Regionu
Wschodniego.
Właścicielem składowiska odpadów w Oleszycach - Futorach jest Gmina Oleszyce.
Poprzednim wieloletnim zarządcą składowiska był Zakład Gospodarki Komunalnej
w Oleszycach, natomiast aktualnie zarządza składowiskiem Zakład Usług Komunalnych
i Rolniczych Spółka z o.o. w Oleszycach z/s przy ul. Rynek 1.
Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych w Oleszycach uzyskał decyzje niezbędne do
zarządzania składowiskiem odpadów. Marszałek Województwa wydał w dniu 31.07.2015 r.
decyzję zatwierdzającą instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne w miejscowości
Futory. Jednocześnie stwierdzono wygaśnięcie poprzedniej decyzji z dnia 13.08.2014 r.
Zakład Usług Komunalnych i Rolniczych w Oleszycach posiada decyzję Starosty
Lubaczowskiego z dnia 13.08.2014 r. udzielającą zezwolenia na przetwarzanie odpadów na
składowisku w Futorach. Jednocześnie decyzją tą wygaszono wcześniejszą decyzję
zezwalającą na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów innych niż
niebezpieczne. Decyzja obowiązuje do dnia 13 sierpnia 2024 roku.
Decyzja Marszałka Województwa zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne,
określa m. in. wymagania dotyczące wykonywania badań monitoringowych w otoczeniu
składowiska z jednoczesnym obowiązkiem przekazywania corocznych raportów z wyników
monitoringu Marszałkowi Województwa oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska.
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Zakład wykonuje badania monitoringowe składowiska odpadów. Na podstawie wyników
badań jakości wód podziemnych w otoczeniu składowiska, nie stwierdzono negatywnego
oddziaływania zdeponowanych na składowisku odpadów. Przeprowadzona ocena wykazała,
że średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń dla wszystkich piezometrów nie przekraczają
wartości określonych przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie kryteriów i sposobu oceny wód podziemnych dla dobrego stanu chemicznego wód
podziemnych.
Stwierdzono natomiast nieterminowe przesłanie raportu z monitoringu składowiska odpadów
za 2014 r., który to obowiązek wynika z art. 124 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach. W związku z tym pouczono Prezesa Spółki zarządzającej składowiskiem, że
ponowne niedotrzymanie ustawowego terminu przekazywania rocznych wyników
monitoringu składowiska, skutkować będzie karą grzywny – zgodnie z art. 189 ust.2 pkt. 9
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
W wyniku oględzin składowiska oraz na podstawie prowadzonej dokumentacji ewidencji
odpadów nie stwierdzono nieprawidłowości, a szczególnie deponowania odpadów
niedopuszczonych do składowania wyszczególnionych w decyzji Starosty Lubaczowskiego
RG.6233.10.2014 z dnia 13.08.2014 r. - zezwolenie na przetwarzanie odpadów na
składowisku w Futorach (z terminem obowiązywania do dnia 13 sierpnia 2024 roku).
W szczególności, nie składowano zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) oraz
odpadów z mechanicznej obróbki (19 12 12).
18. SKŁADOWISKO ODPADÓW W WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ
Właścicielem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wólce
Pełkińskiej jest Gmina Jarosław. Eksploatację składowiska rozpoczęto w dniu 29 grudnia
1994 r. Do dnia 26.05.2014 r. składowiskiem zarządzał Zakład Komunalny Gminy Jarosław.
Z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 243 w związku z art. 136 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, po 23 stycznia 2014 r. zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie
może być jednostka sektora finansów publicznych, Gmina Jarosław w dniu 26.05.2014 r.
zawarła z Zakładem Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Sp. z o.o. umowę na zarządzanie
składowiskiem odpadów w latach 2014-2015.
Składowisko odpadów w Wólce Pełkińskiej figuruje w Planie Gospodarki Odpadami
dla województwa Podkarpackiego jako instalacja przewidziana do obsługi zastępczej Regionu
Wschodniego.
Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna posiada decyzję Marszałka
Województwa Podkarpackiego z dnia 29.09.2014 r., zatwierdzającą instrukcję prowadzenia
składowiska.
Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna posiada decyzję Marszałka
Województwa Podkarpackiego z dnia 29.09.2014 r. wyrażającą zgodę na zamknięcie
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wólce Pełkińskiej. W decyzji
ustalono techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów oraz harmonogram praz
rekultywacyjnych, z końcową datą zakończenia rekultywacji na koniec 2018 roku.
W trakcie kontroli ustalono, że od dnia przejęcia składowiska przez Zakład
Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna, na składowisko nie przyjmowano odpadów ani nie
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wykonywano żadnych prac związanych z eksploatacją składowiska. Ustalono również, że
w okresie poprzednim (kiedy zarządcą składowiska był Zakład Komunalny Gminy Jarosław)
nie były przyjmowane zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych. Stwierdzono również, że wyniki wykonywanych badań
monitoringowych wód podziemnych odpowiadają warunkom określonym w decyzji
Marszałka Województwa Podkarpackiego, zatwierdzającej instrukcję prowadzenia
składowiska i nie przekraczają wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny wód podziemnych dla dobrego
stanu chemicznego wód podziemnych.
19. SKŁADOWISKO „MIELEC”
Składowisko „Mielec” wskazane jako instalacja zastępcza do przetwarzania odpadów
powstałych w procesie mechaniczno-biologicznego przewarzania zmieszanych odpadów
komunalnych, dla Regionu Zachodniego, zarządzane jest przez Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wolności 171, 39-300 Mielec.
Składowisko odpadów jest obiektem podpoziomowo-nadpoziomowym, z jedną
kwaterą, o maksymalnej ilości odpadów, możliwej do składowania - 234 856 Mg. Instalacja
spełnia wymagania ochrony środowiska zawarte w obowiązujących przepisach prawnych.
Zarządzający instalacją, zakończył przyjmowanie odpadów z dniem 31 grudnia 2013 r., ze
względu na wykorzystanie 99,87% pojemności składowiska.
Eksploatacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mielcu,
prowadzona była na podstawie:
 decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 października 2007 r., (zmienianej
decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego), udzielającej pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do składowania odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Mielcu, o zdolności przyjmowania ponad 10 ton odpadów na
dobę i o całkowitej pojemności ponad 25 000 ton, wydanej na okres do dnia 31 grudnia
2013 r. Przedmiotowa decyzja została wygaszona przez Marszałka Województwa
Podkarpackiego, decyzją z dnia 19 maja 2014 r.;
 decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego, z dnia 31 grudnia 2010 r., w sprawie
zatwierdzenia instrukcji eksploatacji dla składowiska odpadów.
W toku kontroli, w oparciu o prowadzoną przez Spółkę ewidencję odpadów, ustalono, że
w 2013 r. na składowisko nie zostały przyjęte do unieszkodliwienia poprzez składowanie,
zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone. Składowaniu poddano odpady o kodzie
19 12 12 - inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów, w ilości łącznej 270 Mg. Odpad
spełniał kryteria dopuszczenia do składowania, co potwierdziły badania przeprowadzone
przez akredytowane laboratorium. W ramach prowadzonego na składowisku procesu
odzysku, zarządzający instalacją wykorzystał odpady z czyszczenia ulic i placów (20 03 03) do wykonania warstwy izolacyjnej oraz odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórki
i remontów (17 01 01) - do budowy tymczasowych dróg dojazdowych. W prowadzonej
dokumentacji nie odnotowano przyjęcia na składowisko odpadu o kodzie 19 12 12 w celach
rekultywacji.
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Zarządzający instalacją, wbrew wymaganiom art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, do dnia zakończenia kontroli, nie złożył do Marszałka Województwa
Podkarpackiego, wniosku o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów, pomimo
tego, że co najmniej od roku, do wyżej wymienionej instalacji nie były przyjmowane odpady.
O powyższym naruszeniu poinformowano Marszałka Województwa Podkarpackiego.
PODSUMOWANIE
W trakcie realizacji cyklu kontrolnego w 2015 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie skontrolował 19 instalacji zastępczych, w tym 6 sortowni odpadów,
1 instalację do produkcji paliwa alternatywnego oraz 12 składowisk odpadów powstających
w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
W ramach realizacji cyklu w 2015 roku skontrolowano 58% instalacji przewidzianych do
zastępczej obsługi regionu.
Skontrolowane instalacje położone były na terenie następujących regionów gospodarki
odpadami:
 Region Centralny – 4 instalacje,
 Region Zachodni – 3 instalacje,
 Region Południowo-Wschodni – 2 instalacje,
 Region Południowo-Zachodni – 2 instalacje,
 Region Wschodni – 4 instalacje,
 Region Północny – 4 instalacje.
W toku czynności inspekcyjnych w 15 przypadkach stwierdzano nieprawidłowości, które
najczęściej dotyczyły:
 ewidencjonowania odpadów,
 braku uregulowania stanu formalno-prawnego gospodarki odpadami,
 przetwarzania odpadów w ilościach wyższych niż określone w decyzji,
 eksploatacji składowisk odpadów z naruszeniem warunków pozwolenia zintegrowanego
(nieprzykrywanie odpadów warstwą interną lub przykrywanie ich zbyt cienką warstwą
izolacyjną, brak wyznaczonej działki roboczej),
 składowania na składowisku odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję
prowadzenia składowiska.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, po kontrolach przeprowadzonych
w ramach cyklu kontrolnego, podjęto następujące działania pokontrolne:
–
wydano 9 zarządzeń pokontrolnych, zobowiązujących do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości,
–
skierowano 5 wystąpień do Marszałka Województwa Podkarpackiego z informacjami
o stwierdzonych nieprawidłowościach,
–
skierowano wniosek do Komendanta Powiatowego Policji w Jaśle, o wszczęcie
postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko
wiarygodności dokumentów,
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–

do 10 organów gmin przesłano informacje o stwierdzonym przetwarzaniu zmieszanych
odpadów komunalnych poza regionalną instalacją przetwarzania odpadów
komunalnych, w celu przypomnienia o obowiązku nałożenia przez te organy, kary
pieniężnej, na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Spośród skontrolowanych siedmiu instalacji zastępczych do przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych, w dwóch przypadkach stwierdzono, że instalacje te
przetwarzały niesegregowane odpady komunalne pomimo braku przyczyn, z powodu których
regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych mogłaby nie przyjąć tych
odpadów. W jednym przypadku, przyczyną przyjmowania zmieszanych odpadów
komunalnych były względy ekonomiczne - sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych
selektywnie wybudowana została ze środków unijnych i ograniczenie dopływu do instalacji
odpadów mogłoby doprowadzić do zachwiania stałości projektu.
Spośród skontrolowanych dwunastu instalacji zastępczych do składowania odpadów
powstałych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych stwierdzono, że na większości zaprzestano deponowania niesegregowanych
odpadów komunalnych z dniem 30 czerwca 2013 r. W 2015 roku na żadne składowisko nie
przyjmowano do unieszkodliwienia niesegregowanych odpadów komunalnych. Ustalenia
kontroli nie wykazały przyjmowania przez zarządzających składowiskami, odpadu o kodzie
19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, do rekultywacji składowiska.
WNIOSKI
Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono u przedsiębiorcy prowadzącego instalację
przewidzianą do zastępczej obsługi regionu, który równocześnie jest podmiotem
odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W przypadku kiedy
w posiadanej przez podmiot decyzji przewidziano magazynowanie niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych i na terenie instalacji prowadzone jest przepakowanie
odpadów na większe samochody celem optymalizacji transportu odpadów do RIPOK,
skontrolowanie czy cała masa odpadów odebranych z terenu danej gminy została faktycznie
zawieziona do RIPOK jako odpady z danej gminy, nie jest proste. W niektórych gminach
przetarg obejmował również zagospodarowanie odpadów (płatnikiem w RIPOK jest wtedy
przedsiębiorca) natomiast w innych gminach przetarg obejmował tylko odbiór i transport tych
odpadów do RIPOK (wtedy płatnikiem w RIPOK jest gmina). Kontrole podmiotu
odbierającego odpady komunalne z terenu gminy prowadzone przez upoważnionych
pracowników urzędów gmin, są bardzo krótkie (jednodniowe), co ogranicza możliwość
sprawdzenia czy faktycznie gmina płaci tylko za swoje odpady. Słabość kontroli
prowadzonych przez organy gminy (dysponujące systemem karania w tym zakresie)
powoduje, że nieuczciwy przedsiębiorca ma duże możliwości nadużyć.
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KONTROLE GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), wójt,
burmistrz, prezydent miasta zobowiązani zostali do wybrania podmiotu odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w drodze
przetargu, zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Art. 6f ust. 2 ww. ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, precyzuje jedyny przypadek, kiedy gmina może zlecić
odbieranie odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, tzn. w przypadku
rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych, z podmiotem wyłonionym
w drodze przetargu i konieczności zapewnienia świadczenia odbierania odpadów
komunalnych do czasu rozstrzygnięcia następnego przetargu (który wójt, burmistrz, prezydent
jest zobowiązany zorganizować niezwłocznie). W pozostałych przypadkach gminna jednostka
organizacyjna, niebędąca spółką w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.), może odbierać odpady
komunalne tylko i wyłącznie z terenów niezamieszkałych, nieobjętych przez gminę systemem
gospodarowania odpadami.
Działając zgodnie z Wytycznymi do przeprowadzenia w 2015 r. przez Inspekcję
Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz kontroli regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, instalacji
przewidzianych do zastępczej obsługi regionu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, zaplanował do kontroli w 2015 r.,
6 gminnych jednostek organizacyjnych, tj.:
1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie;
2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju;
3. Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej;
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej;
5. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie;
6. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że działalność polegającą na odbieraniu odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości, prowadziły 4 jednostki organizacyjne. W przypadku
dwóch jednostek, tj. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerminie oraz
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wadowicach Górnych, ustalono, że w okresie
objętym kontrolą nie prowadziły, odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców
nieruchomości zamieszkałych, jak również niezamieszkałych, realizowały natomiast zadania
gminy z zakresu poboru i rozprowadzania wody, zbierania, oczyszczania i odprowadzania
ścieków.
1. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RYMANOWIE
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, jest gminną jednostką organizacyjną
Gminy Rymanów i prowadzi działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
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Ponadto w ramach umów podwykonawstwa zawartych z podmiotami, które wygrały
organizowane przez Gminę Rymanów przetargi na odbieranie odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zamieszkałych, Zakład, w okresie objętym kontrolą, odbierał również
odpady z nieruchomości zamieszkałych.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, spełnia wymagania wynikające
z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.
z 2013 r., poz. 122), dotyczące posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów
komunalnych, utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania
odpadów, spełniania wymagań technicznych, dotyczących wyposażenia pojazdów oraz
odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy.
Odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne,
przekazywane były bezpośrednio do recyklera, lub też podmiotom zbierającym te odpady
celem dosegregowania i przekazania do recyklingu.
Odebrane od właścicieli nieruchomości, zmieszane odpady komunalne, począwszy od
lipca 2013 r., przekazywane były do Sortowni odpadów komunalnych zmieszanych
i z selektywnej zbiórki, kompostowni w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej, będącej Regionalną
Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu PołudniowoZachodniego, do którego należy Gmina Rymanów. W I półroczu 2013 r., niesegregowane
zmieszane odpady komunalne przekazywane były do Sortowni odpadów komunalnych
zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy, będącej instalacją zastępczą dla tego Regionu.
Instalacja regionalna nie przyjmowała jeszcze wszystkich odpadów komunalnych
wytworzonych w regionie.
Od podmiotów, z którymi Zakład zawarł umowy (nieruchomości niezamieszkałe), nie
odbierano odpadów zielonych. Odpady zielone, odebrane w ramach umowy
podwykonawstwa, przekazywane były do Kompostowni w Krośnie, przy ul. Białobrzeskiej,
tj. RIPOK dla Regionu Południowo-Zachodniego.
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczone do składowania,
wytworzone w RIPOK w Krośnie, przekazywane były do składowania na Składowisku
„Krosno”, będącym instalacją zastępczą w Regionie Południowo-Zachodnim,
nieposiadającym RIPOK w tym zakresie.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie, osiągnął wymagane poziomy
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 i 2013 r., nie osiągnął
natomiast wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia tych
odpadów za 2014 r. Zakład nie odbierał odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w związku
z czym, poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami, wynosił 0%. Wymagany poziom ograniczenia odpadów komunalnych
kierowanych do składowania, został osiągnięty przez Zakład w 2012, 2013 i 2014 r.
Sprawozdania kwartalne podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, ZGK w Rymanowie przekazywał terminowo Burmistrzowi Gminy Rymanów,
jednakże sprawozdania te sporządzane były nierzetelnie i nie zawierały wszystkich
niezbędnych informacji.
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Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że Zakład nie posiada zezwolenia na transport
odpadów (poprzednie zezwolenie ważne było do 1 czerwca 2015 r.) oraz pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie do środowiska wód opadowych lub roztopowych z terenu
bazy Zakładu.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, do Dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Rymanowie, skierowano zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące do podjęcia
działań, celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, tj. do uregulowania stanu
formalno-prawnego w zakresie transportu odpadów oraz wprowadzania wód opadowych lub
roztopowych do rowu melioracyjnego. Burmistrzowi Gminy Rymanów przekazano
informację o ustaleniach kontroli, a w szczególności o sporządzeniu nierzetelnych
sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wnioskując równocześnie
o podjęcie działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami, wynikającymi z art. 9p ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto wszczęto postępowania
administracyjne w sprawie nałożenia na Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie kary
pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 roku (na podstawie
art. 9y ust. 2 pkt 1 u.c.p.g.), oraz wymierzenia Zakładowi kary za transportowanie odpadów
bez uzyskania zezwolenia na transport odpadów ( na podstawie art. 195 u.o.o.).
Odpowiadając na wystąpienie, Burmistrz Gminy Rymanów, poinformował, że wezwał
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie do poprawienia i uzupełnienia sprawozdań
podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za okres 2013 2015, w terminie 14 dni, oraz o tym, że Zakład przekazał korekty 9 sprawozdań.
Ponadto, po wszczęciu postępowania w sprawie wymierzenia Zakładowi Gospodarki
Komunalnej w Rymanowie kary za transportowanie odpadów bez uzyskania wymaganego
zezwolenia, WIOŚ otrzymał do widomości decyzję Starosty Krośnieńskiego znak:
SR.6233.16.2015.ZR, z 29 września 2015 r., udzielającą ZGK w Rymanowie zezwolenia na
transport odpadów.
Termin udzielenia odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne jeszcze nie upłynął.
2. ZAKŁAD GOSPKDARKI KOMUNALNEJ W IWONICZU-ZDROJU
Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, jest gminną jednostką
organizacyjną Gminy Iwonicz-Zdrój i prowadzi działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
Kontrola przeprowadzona w dniach 2 -22 września 2015 r. wykazała, że Zakład
Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju nie spełnia wymagań wynikających
z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.
z 2013 r., poz. 122), w następującym zakresie:
 baza Zakładu nie jest wyposażona w system zagospodarowania wód opadowych,
 miejsca parkowania pojazdów nie są zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do
gruntu,
 nie udokumentowano mycia i dezynfekcji wszystkich posiadanych pojazdów
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z wymagana częstotliwością;
 nie wyposażono wszystkich pojazdów do odbierania odpadów komunalnych,
w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego.
Odebrane od właścicieli nieruchomości, selektywnie zebrane odpady komunalne,
przekazywane były podmiotom zbierającym te odpady, celem ich dosegregowania przed
przekazaniem do recyklingu.
Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, począwszy od
II kwartału 2013 r., przekazywane były do Sortowni odpadów komunalnych zmieszanych
i z selektywnej zbiórki, kompostowni w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej, będącej Regionalną
Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu PołudniowoZachodniego, do którego należy Gmina Iwonicz-Zdrój. W I kwartale 2013 r., niesegregowane
zmieszane odpady komunalne, przekazywane były do Sortowni odpadów komunalnych
zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy, będącej instalacją zastępczą dla tego Regionu.
Instalacja regionalna nie przyjmowała wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych
w regionie.
Od podmiotów, z którymi Zakład zawarł umowy (nieruchomości niezamieszkałe), nie
odbierano odpadów zielonych.
Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczone do składowania,
wytworzone w RIPOK w Krośnie, kierowane były do składowania na Składowisku „Krosno”,
będącym instalacją zastępczą w Regionie Południowo-Zachodnim, nieposiadającym RIPOK
w tym zakresie.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, osiągnął wymagany poziom
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jedynie za 2013 r. Nie osiągnął
natomiast wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia tych
odpadów za 2012 i 2014 r. Zakład nie odbierał odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
w związku z czym poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami wynosił 0%. Zakład osiągnął wymagany poziom ograniczenia odpadów
komunalnych kierowanych do składowania za rok 2013 i 2014. W sprawozdaniach
kwartalnych za 2012 r. brak informacji o masie pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych, przeznaczonych do składowania. W sprawozdaniu za I kwartał nie wpisano
osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Brak danych i informacji, uniemożliwił weryfikację wpisanych w sprawozdaniach poziomów.
Sprawozdania kwartalne podmiotu, odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, przekazywał terminowo
Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. W sprawozdaniach tych nie wpisywano informacji
o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania,
przeznaczonych do składowania, powstałych z odebranych przez podmiot odpadów
komunalnych, jednak do sprawozdań dołączano pisma podmiotów eksploatujących instalacje,
do których przekazano odebrane od właścicieli nieruchomości odpady komunalne,
informujące o sposobie zagospodarowania odpadów, oraz wyliczonym osiągniętym poziomie
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, osiągniętym poziomie
149

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że posiadane przez ZGK w Iwoniczu-Zdroju
zezwolenie na transport odpadów, nie obejmowało odpadów opakowaniowych (w trakcie
kontroli Zakład wystąpił o uzupełnienie o odpady opakowaniowe, posiadanego zezwolenia na
transport odpadów). Ponadto Zakład nie posiadał pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie do środowiska wód opadowych lub roztopowych z terenu bazy, nie posiadał
kart ewidencji odpadów wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością oraz
magazynował oleje odpadowe niezgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami
odpadowymi (Dz. U. z 2004 r., nr 192, poz. 1968). W toku kontroli na zasadach art. 41
Kodeksu wykroczeń udzielono pouczenia osobie odpowiedzialnej za brak ewidencji
odpadów.
Po kontroli WIOŚ, Zakład otrzymał decyzję Starosty Krośnieńskiego, zmieniającą
zezwolenie na transport odpadów, w zakresie rozszerzenia listy odpadów transportowanych
o odpady opakowaniowe.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, do Dyrektora Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, skierowano zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące do
podjęcia działań, celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Ponadto wszczęto
postępowania administracyjne w sprawie zakazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Iwoniczu-Zdroju wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości (na podstawie art. 9k pkt 1 u.c.p.g) oraz w sprawie ustalenia dla
Zakładu kary pieniężnej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2014 roku (na podstawie
art. 9y ust. 2 pkt 1 u.c.p.g.).
3. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W KOLBUSZOWEJ
Zakład Usług Komunalnych jest jednostką organizacyjną Gminy Kolbuszowa. Zakład
wykonuje zadania użyteczności publicznej, których celem jest zaspokajanie zbiorowych
potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w tym, m.in.
utrzymanie czystości i porządku, usuwanie nieczystości komunalnych płynnych i stałych,
utrzymanie zieleni miejskiej, utrzymanie zimowe dróg gminnych i ulic miejskich.
Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej prowadził odbieranie odpadów
komunalnych od mieszkańców z terenu miasta Kolbuszowa do dnia 30 czerwca 2013 r. Od
dnia 1 lipca 2013 r., Zakład prowadzi działalność polegającą na odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, na terenie miasta i gminy Kolbuszowa.
Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej, spełnia warunki wynikające
z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.
z 2013 r., poz. 122), dotyczące posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów
komunalnych, utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania
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odpadów, spełniania wymagań technicznych, dotyczących wyposażenia pojazdów oraz
odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy.
Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że Zakład Usług Komunalnych
w Kolbuszowej wypełnia obowiązki wynikające z art. 9e ust. 1 pkt 1 oraz art. 9e ust. 1 pkt 2
u.c.p.g. Z okazanych do wglądu kart przekazania odpadu, wynika, że odebrane od właścicieli
nieruchomości, zmieszane odpady komunalne, w I półroczu 2015 r., przekazane zostały
w ilości 357,24 Mg do Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie – Instalacji
Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy, natomiast w styczniu 2015 r., w ilości 24,86 Mg do EURO-EKO Sp.z o.o. w Mielcu – Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy.
Odebrane niesegregowane odpady komunalne, w roku 2014, w całości przekazane zostały do
EURO-EKO Sp. z o.o. w Mielcu – Zakładu Produkcji paliw Alternatywnych w Kozodrzy.
Miasto i Gmina Kolbuszowa położone są na terenie Regionu Zachodniego. Instalacja
do przetwarzania odpadów komunalnych – Zakład Zagospodarowania Odpadów/Kozodrza,
określona została jako regionalna instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych w Regionie Zachodnim w załączniku nr 2 do uchwały NR XXXVII/703/13
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany
Uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
W 2014 roku instalacja ta nie posiadała wystarczających mocy przerobowych, w związku
z czym, odpady przekazywane były do instalacji zastępczej. W załączniku nr 2 do ww.
uchwały NR XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r.,
Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy, określony został jako instalacja
przewidziana do zastępczej obsługi Regionu Zachodniego.
Odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne typu
tworzywa sztuczne oraz papier i tektura, przekazywane były do P.H.U. ANMAR
w Ropczycach, posiadającego zezwolenie na zbieranie.
Na podstawie sprawozdań kwartalnych podmiotu odbierającego odpady komunalne
z terenu Gminy i Miasta Kolbuszowa, przekazywanych Burmistrzowi Kolbuszowej,
w ustawowym terminie, w których wyliczone zostały poziomy recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia, ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji za
2012, 2013 i 2014 r., ustalono, że w poszczególnych latach:
 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wynosi:
31,8%; 41,4%; 43,4%;
 osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wynosi:
w 2012 r. nie odbierano; 42%; 67%;
 osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji kierowanych do składowania, wynosi: 83,7%; 26,5%; 3,7%.
Oznacza to, że w latach 2013 i 2014 zostały osiągnięte wymagane poziomy.
Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za
I półrocze 2015 r., Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej, w dniu 30.07.2015 r. złożył
Burmistrzowi Kolbuszowej oraz Wójtowi Gminy Cmolas. W I półroczu 2015 r. odpady
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komunalne były odbierane od 316 podmiotów zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy
Kolbuszowa oraz od 2 podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy Cmolas. Na podstawie
okazanych sprawozdań stwierdzono, że zawierają one wszystkie niezbędne informacje
wymagane art. 9n ust. 3 u.c.p.g.
Ponadto w trakcie kontroli stwierdzono, że przekazywanie odpadów komunalnych,
potwierdzane było w kartach przekazania odpadu, brak było jednak kart ewidencji odpadów
dla odbieranych odpadów komunalnych. W związku z powyższym, do Dyrektora Zakładu
wystosowano zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące do wyeliminowania wykazanego
naruszenia. W wyznaczonym terminie, WIOŚ w Rzeszowie został poinformowany o zakresie
podjętych i zrealizowanych działań, służących wyeliminowaniu wskazanego naruszenia.
4. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZARNEJ
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej, będący jednostką organizacyjną Gminy
Czarna, odbiera i zagospodarowuje wszystkie odpady komunalne wytwarzane na terenie
Gminy (również od właścicieli nieruchomości wynajmowanych turystom), zgodnie
z uchwałami Rady Gminy Czarna oraz na podstawie umów cywilno-prawnych, zawieranych
z właścicielami nieruchomości. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej został utworzony
z dniem 1 lipca 2003 r. na mocy Uchwały Rady Gminy w Czarnej. Uchwałą z dnia 1 sierpnia
2012 r. zmieniającą ww. Uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego, Rada Gminy
Czarna, zobowiązała Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej, do przejęcia nowych zadań,
m.in. do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, w szczególności do odbierania
i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych.
Z ustaleń dokonanych poza protokołem, w odrębnej jednostce organizacyjnej, wynika,
że Gmina Czarna przystąpiła do procedury przetargowej, dotyczącej wyłonienia podmiotu
obsługującego Gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
W 2013 r. ogłoszono 5 przetargów, ale z powodu braku jakiejkolwiek oferty, przetargi nie
doszły do skutku. W związku z tym, Wójt Gminy Czarna, zlecił wykonywanie zadań
Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Czarnej, biorąc za podstawę prawną art. 67 ust.1 pkt. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
z późn. zm.).
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej spełnia wymagania wynikające
z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych
wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U.
z 2013 r., poz. 122), dotyczące posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów
komunalnych, utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania
odpadów, spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów oraz
odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy.
Odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne,
przekazywane były podmiotom zajmującym się ich odzyskiem lub recyklingiem.
Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne przekazywane
były do Stacji Przeładunkowej Odpadów z Sortownią z/s przy ul. Przemysłowej 16
w Ustrzykach Dolnych. Instalacja ta stanowi własność Gminy Ustrzyki Dolne i została
wpisana jako instalacja przewidziana do zastępczej obsługi Regionu Południowo152

Wschodniego w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - w uchwale Nr
XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie
wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
Zebrany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przekazywany Firmie
„BIOSYSTEM” S.A. z/s w Krakowie, ul. Wodna 4. Firma „BIOSYSTEM” odbiera odpady
własnym transportem. Odpady zielone (z uwagi na specyfikę Gminy) nie są przekazywane
przez właścicieli gospodarstw, ponieważ w uchwale dotyczącej Regulaminu jest zapis
o możliwości kompostowania tych odpadów na terenie poszczególnych posesji.
Nie stwierdzono mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z odpadami
zmieszanymi.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej utworzył i administruje Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który zlokalizowany jest w Czarnej Górnej
95A. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne,
zużyte opony, przeterminowane leki, odpady zielone i inne odpady niebezpieczne. Ponadto
Gmina stworzyła możliwości (głównie dla turystów) oddawania selektywnie zebranych
opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych oraz makulatury (papier i tektura) –
do ogólnodostępnych pojemników (typu dzwon) umieszczonych w poszczególnych
miejscowościach Gminy, tj.: Czarna Górna, Czarna Dolna, Rabe, Żłobek, Lipie,
Michniowiec, Polana, Olchowiec, Chrewt.
Na podstawie zweryfikowanych sprawozdań rocznych, przesyłanych terminowo do
Marszałka Województwa oraz do PWIOŚ w Rzeszowie, dokonano ustaleń w zakresie
osiągnięcia ustawowych poziomów zagospodarowania selektywnie zebranych odpadów.
Ustalono, że w latach 2012-2014 mieszkańcy Gminy Czarna nie przekazywali Zakładowi
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W tym samym okresie, Zakład osiągnął wymagane
poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Ustalono, że w roku 2013, Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej nie osiągnął
wymaganego poziomu ograniczenia odpadów biodegradowalnych kierowanych do
składowania (w roku 2014 wymagany poziom został osiągnięty). W związku z tym, zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na Zakład administracyjnej kary
pieniężnej za rok 2013 (na podstawie art. 9y ust. 2 pkt 2 u.c.p.g.).
PODSUMOWANIE
Z zaplanowanych do kontroli, sześciu gminnych jednostek organizacyjnych,
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzi cztery jednostki, przy
czym dwie z nich, odbierają odpady tylko z terenów, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, a dwie - tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie
oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej, odbierają również odpady komunalne
z terenów nieruchomości zamieszkałych. Odbieranie tych odpadów przez ZGK w Rymanowie
prowadzone było w ramach umowy podwykonawstwa zawartej z podmiotem, który wygrał
przetarg na odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów, zaś
odbieranie odpadów przez ZGK w Czarnej – z powodu nierozstrzygnięcia przetargów na
odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, ogłaszanych przez Wójta Gminy
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Czarna. Wykonywanie powyższego zadania zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej
w Czarnej, zgodnie art. 67 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
Wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), nie spełniała tylko jedna jednostka, tj.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju, w zakresie: niewyposażenia bazy
Zakładu w system zagospodarowania wód opadowych; niezabezpieczenia przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu miejsca parkowania pojazdów; nieudokumentowania mycia
i dezynfekcji wszystkich posiadanych pojazdów z wymaganą częstotliwością; oraz
niewyposażenia w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego,
części pojazdów przeznaczonych do odbierania odpadów komunalnych.
Podczas przeprowadzonych kontroli, nie stwierdzono mieszania selektywnie
zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.
Wszystkie jednostki przekazywały odpady z selektywnej zbiórki podmiotom, które
rozsegregowują je na frakcje handlowe przed przekazaniem do recyklingu lub bezpośrednio
do zakładów prowadzących instalacje do recyklingu tych odpadów, tj. zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach oraz art. 9e ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.
Zmieszane odpady komunalne, przekazywane były do RIPOK lub, w uzasadnionych
przypadkach, do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu. Nie stwierdzono
niezgodnego z prawem, gospodarowania odpadami zielonymi lub pozostałościami
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania (art. 9e ust. 1 pkt 2
u.c.p.g.).
Sprawozdania kwartalne podmiotu odbierającego odpady komunalne za 2013
i 2014 r., oraz sprawozdanie półroczne za 2015 r., wszystkie podmioty przekazywały
organom gminy w ustawowym terminie, przy czym w przypadku jednej jednostki, tj. ZGK
w Rymanowie, sprawozdania sporządzone były nierzetelnie.
Dwie gminne jednostki organizacyjne, tj. ZGK w Rymanowie w 2014 r., oraz ZGK
w Iwoniczu-Zdroju, w 2012 i 2014 r., nie wywiązały się z osiągnięcia wymaganych
poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.
Z obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, nie wywiązały się:
w 2012 r. – ZUK w Kolbuszowej, oraz w 2013 r. – ZGK w Czarnej. W przypadku ZGK
z Iwonicza Zdroju w sprawozdaniach kwartalnych za 2012 r. nie podano informacji o masie
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, co
uniemożliwiło weryfikację obliczonego poziomu „bio”.
ZUK w Kolbuszowej w 2012 r., a pozostałe jednostki również w 2013 i 2014 r., nie
odbierały od mieszkańców odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wymagane zaś poziomy
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami tych odpadów,
odebranych przez ZUK Kolbuszowa w 2013 i 2014 r., zostały osiągnięte.
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Podczas kontroli gminnych jednostek organizacyjnych, oprócz niespełniania wymagań
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), nieosiągnięcia wymaganych poziomów,
określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (Dz.
U. z 2012 r., poz. 645) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r.
w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych
odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676), jak również sporządzania nierzetelnych sprawozdań,
stwierdzono ponadto następujące nieprawidłowości:
 brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych
do środowiska (ZGK w Rymanowie oraz ZGK w Iwoniczu-Zdroju);
 brak zezwolenia na transport (ZGK w Rymanowie) lub posiadanie zezwolenia
nieuwzględniającego wszystkich transportowanych odpadów (ZGK w IwoniczuZdroju);
 nieprowadzenie kart ewidencji odpadów wytwarzanych w związku z prowadzoną
działalnością (ZGK w Iwoniczu-Zdroju) lub odpadów odbieranych od mieszkańców
(ZUK w Kolbuszowej);
 magazynowanie zużytych olejów, niezgodnie z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. nr 192, poz.
1968).
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podjęto następujące działania
pokontrolne:
1. Wydano trzy zarządzenia pokontrolne zobowiązujące do podjęcia działań w celu
wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, w tym:
 uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie transportu odpadów oraz
odprowadzania ścieków do środowiska;
 prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach;
 magazynowania zużytych olejów zgodnie z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2004 r., nr
192, poz. 1968);
2. Poinformowano Burmistrza Gminy Rymanów o nierzetelnym sporządzeniu sprawozdań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, wnioskując równocześnie o podjęcie
działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami wynikającymi z art. 9p u.c.p.g.;
3. Wszczęto postępowania administracyjne w sprawie:
 zakazania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, w związku z niedotrzymywaniem wymagań określonych
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ZAŁĄCZNIK NR 1
Tabela 1. Gminy objęte cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim
L.p.

Gmina

Powiat

Adres Siedziby

Charakter gminy
(wiejska, wiejskomiejska, miejska)

1.

Brzyska

jasielski

38-212 Brzyska 1

wiejska

2.

Czudec

strzyżowski

38-120 Czudec
ul. Starowiejska 6

wiejska

3.

Dębowiec

jasielski

38-220 Dębowiec 101

wiejska

4.

Grębów

tarnobrzeski

39-410 Grębów 394

wiejska

5.

Gmina Jawornik Polski

przeworski

37-232 Jawornik Polski 30

wiejska

6.

Nowy Żmigród

jasielski

38-230 Nowy Żmigród
ul. Mickiewicza 2

wiejska

7.

Olszanica

leski

38-722 Olszanica 81

wiejska

8.

Osiek Jasielski

jasielski

38-223 Osiek Jasielski 112

wiejska

9.

Radomyśl n/Sanem

stalowowolski

37-455 Radomyśl nad Sanem
ul. Rynek Duży 7

wiejska

10.

Stubno

przemyski

37-723 Stubno 69A

wiejska

11.

Świlcza

rzeszowski

36-072 Świlcza 168

wiejska

12.

Baranów Sandomierski

tarnobrzeski

39-450 Baranów Sandomierski
ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1,

wiejsko-miejska

13.

Pruchnik

jarosławski

37-560 Pruchnik
ul. Rynek 1

wiejsko-miejska

14.

Sokołów Małopolski

rzeszowski

36-050 Sokołów Małopolski,
ul. Rynek 1

wiejsko-miejska

15.

Ustrzyki Dolne

bieszczadzki

38-700 Ustrzyki Dolne,
ul. Kopernika 1

wiejsko-miejska

16.

Zaklików

stalowowolski

37-470 Zaklików
ul Zachodnia 15

wiejsko-miejska

17.

Lubaczów

lubaczowski

37-600 Lubaczów
ul. Rynek 26

miejska

18.

Miasto Łańcut

łańcucki

37-100 Łańcut,
Plac Sobieskiego 18

miejska

Tabela 2. Informacje o gminie i obowiązki Gminy Brzyska objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015
L.p.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3
Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba mieszkańców gminy wynosiła 6576 osób wg danych z ewidencji
meldunkowej Gminy
Nie dotyczy

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?

1

5.

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28

6.

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.

7.

Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?

8.

Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

9.

Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

3.

4.

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

12.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?

Tak

W okresie objętym kontrolą w dniu 10 października 2014 r. pracownicy Urzędu Gminy w Brzyskach
przeprowadzili kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach związaną z umową na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy
Brzyska oraz prowadzonym rejestrem działalności regulowanej. W trakcie tej kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości.
W czasie ww. kontroli stwierdzono, że odbiór odpadów odbywa się zgodnie z harmonogramem z 1360
gospodarstw domowych.
W przedstawionych przez Gminę dokumentach znajdowały się notatki dotyczące rozmów telefonicznych
z przedstawicielem podmiotu odbierającego odpady w sprawie wątpliwości co do poprawności wpisanych
danych. Telefonicznie wzywano przedsiębiorcę do weryfikacji sprawozdań.
Nie

Gmina Brzyska zawarła z Gminą Krosno porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania Gminy
Krosno z Gminą Brzyska w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych. Do porozumienia tego w dniu 28 listopada 2013 r. Gmina
Brzyska zawarła z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – Krośnieńskim Holdingiem
Komunalnym Sp. z o.o. w Krośnie umowę wykonawczą, w której określono zasady współpracy pomiędzy
Spółką a Gminą. Zgodnie z tą umową Spółka zadeklarowała przyjęcie do RIPOK w Krośnie zmieszanych
odpadów komunalnych i odpadów zielonych również z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, niezależnie od tego czy Gmina zorganizuje odbieranie
odpadów od właścicieli tych nieruchomości. Umowa ta została zawarta na czas nieokreślony.
Gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych takich jak: tworzywa sztuczne, odpady
metali, szkło, papier i tektura w tym opakowania wielomateriałowe, odpady organiczne które odbierane są
od właścicieli nieruchomości oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii
i akumulatorów, przeterminowanych leków, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i
rozbiórkowych, zużytych opon.
Nie

Nie utworzono PSZOK wg informacji przedstawiciela kontrolowanej Gminy ze względu na brak środków
finansowych.

14.

Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?
Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

Nie

16.

Czy gmina w terminie przekazała sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q
u.c.p.g.?

13.

17.

18.

19.

20.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
wymagany poziom?

Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
wymagany poziom?

Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
wymagany poziom?

2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania

21.

Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?

22.

Czy gmina realizuje obowiązki
wynikające z:

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

art. 3a ust. 1 pkt 1?
art. 3a ust. 1 pkt 2?
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
gospodarowanie odpadami
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
komunalnymi w gminie:
nieruchomości
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego

Brak PSZOK

Tak
Tak
Nie
2 – Gmina w ustawowym terminie przesłała korektę sprawozdania
1 – Gmina w ustawowym terminie przesłała korektę sprawozdania
0
Tak
Nie (nie odebrano ani nie zebrano odpadów budowlanych i rozbiórkowych)
Tak
Tak
Nie (nie odebrano ani nie zebrano odpadów budowlanych i rozbiórkowych)
Tak
Tak
Tak
Tak
Gmina zawarła porozumienie międzygminne dotyczące utrzymania i eksploatacji istniejącego w Gminie
Krosno RIPOK w Krośnie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
4

32.

4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

35.
36.
37.

48.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Tak
W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzono kampanię
informacyjną na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości od których odbierane są odpady
komunalne. Informacje takie udzielane były na zebraniach wiejskich organizowanych końcem 2012 r.
Gmina zorganizowała punkt informacyjne pomagające w wypełnieniu deklaracji w Urzędzie Gminy.
Gmina Brzyska prowadzi kampanie informacyjne dla mieszkańców na temat gospodarowania odpadami w
gminie poprzez: zamieszczanie na stronie internetowej Gminy Brzyska informacji dot. terminów zbiórki
odpadów zmieszanych i segregowanych (harmonogramy półroczne i kwartalne), sposobu segregacji,
terminów odbioru odpadów odbieranych akcyjnie np.: zużytego sprzętu elektrycznego, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych. Ponadto ww. informacje i ulotki są dostarczane do
sołtysów poszczególnych wsi i rozprowadzane w formie motyli oraz umieszczane na tablicach ogłoszeń
w każdej miejscowości. Informacje te są również przekazywane do poszczególnych parafii i ogłaszane
przez księży.
Tak - pierwszego wpisu dokonano 1.03.2012 r.
Tak – nie weryfikowano oświadczeń podmiotów przed wpisaniem do rejestry działalności regulowanej

Nie weryfikowano wniosków o wpis
Nie
Tak

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie* (art. 4 u.c.p.g.) Brzyska objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, uchwalony
uchwałą nr XXVII/163/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

Czy podjęto
(tak/nie)

Opis

1

2

3

4
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania
następujących frakcji odpadów: papier i makulatura, szkła bezbarwnego i kolorowego,
tworzywa sztucznego, metali (np. puszki, złom), opakowań wielomateriałowych (np.
opakowań po napojach), przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych
opon, odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych, pozostałych zmieszanych
odpadów komunalnych
Na terenie Gminy do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować następujące
rozdaje pojemników, kontenerów i worków:
pojemniki o pojemności od 60 do 1100 l, kontenery KP o pojemności od 6 do 7 m3,
kosze uliczne na odpady o pojemności minimalnej 30 litrów, kontenery na odpady
budowlano- remontowe, pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na:
przeterminowane leki, zużyte baterie, itp.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w
odpowiednią ilość pojemników (urządzeń) do gromadzenia odpadów komunalnych,
uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość osób z nich
korzystających. Średnia ilość odpadów wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu
tygodnia na terenie Gminy Brzyska wynosi 30 litrów.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia
nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne dostosowując pojemność pojemników
do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy: dla budynków
użyteczności publicznej i placówek oświatowych – 2 litry na każdego pracownika lub
ucznia, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l, dla lokali handlowych
związanych ze sprzedażą produktów spożywczych – 10 litrów na każde 10 m2
powierzchni użytkowej lokalu jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów,
dla lokali handlowych innych niż spożywcze – 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni
użytkowej lokalu jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów, dla lokali
gastronomicznych - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne jednak co najmniej 1
pojemnik o pojemności 120 litrów, dla punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż 120
litrów na punkt, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik
120 litrowy na każdych 10 pracowników, dla domów opieki, hoteli – 30 litrów na każde
łóżko, jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów, pojemniki przeznaczone
do selektywnego zbierania odpadów w miejscach publicznych powinny posiadać
pojemność nie mniejszą niż 1100 litrów na każdą frakcję odpadów, pojemniki do
selektywnego zbierania odpadów z zabudowy wielorodzinnej powinny posiadać
pojemność nie mniejszą niż 240 litrów na każdą frakcję odpadów.
Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości w
miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego w sposób nie powodujący
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników lub worków w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: wrzucanie do
pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich
przeznaczonych, szczelne zamykanie pojemników lub worków w celu zabezpieczenia
przed dostępem wód opadowych oraz dostępem zwierząt, poddawanie pojemników

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

myciu i czyszczeniu, utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym w
szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności.
Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z obszarów
zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie
rzadziej niż: zmieszane odpady komunalne oraz zbierane selektywnie (papier i
makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe) – 1 raz w
miesiącu, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone – 1 raz w miesiącu.
Dopuszcza się również możliwość gromadzenia ww. odpadów w kompostownikach (w
przypadku zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej). Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i
rozbiórkowe – 1 raz w roku.
Opróżnianie koszy ulicznych oraz pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki,
na terenach służących do użytku publicznego, następuje sukcesywnie w miarę ich
zapełniania jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. Właściciele nieruchomości
zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów wystawiając odpady zebrane w workach
lub pojemnikach przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór.

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Brzyska objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXV/154/2012 z dnia
28 listopada 2012 r., zastąpiona uchwałą nr XXIX/186/2013 z dnia 20 marca 2013 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tak

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?

Nie

5.

Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części
dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k
ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Opis (uwagi)
4
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa
domowego znajdującego się w danej nieruchomości różnicując ją w zależności od ilości
osób zamieszkujących gospodarstwo. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi iloczyn liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej
nieruchomości oraz stawki opłaty.
Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 7,00 zł od jednoosobowego gospodarstwa
domowego znajdującego się na terenie nieruchomości, 14,00 zł od dwuosobowego
gospodarstwa domowego znajdującego się na terenie nieruchomości oraz 19,50 zł od
trzyosobowego i większego gospodarstwa domowego. Stawka opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny wynosi
14,00 zł miesięcznie od gospodarstwa jednoosobowego, 28,00 zł od gospodarstwa
dwuosobowego i 30,00 zł od gospodarstwa trzyosobowego i większego.
Uchwałą Nr XXV/158/12 Rady Gminy Brzyska z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie
górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Brzyska
ustalono, że górna stawka opłaty za usługi w zakresie odbierania niesegregowanych
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości za pojemnik o pojemności 110, 120 l
wynosi 16,00 zł + VAT, za pojemnik o pojemności 240 l – 30,00 zł + VAT, za pojemnik
1100 - l 92,00 zł + VAT i 430,00 zł + VAT za pojemnik 6 m3 lub 7 m3. W przypadku gdy
odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, górne stawki opłat
wynoszą odpowiednio: 8,00 zł + VAT, 15,00 zł + VAT, 46,00 zł + VAT i 215,00 zł + VAT
za pojemnik o ww. pojemnościach
Rada gminy podjęła uchwałę przed wprowadzeniem tego przepisu, stawka opłaty nie
przekracza maksymalnej stawki opłaty określonej w art. 6k ust. 2a pkt 1 i pkt 3 u.c.p.g.

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Brzyska objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXV/155/2012 z dnia
28 listopada 2012 r., zmieniona uchwałą nr XXIX/187/13 z dnia 20 marca 2013 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)

Tak

4.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Tak

Opis (uwagi)
4
Za okres od 1 stycznia do 31 marca - do 15 marca, za okres od 1 kwietnia do 30
czerwca - do 15 maja, za okres od 1 lipca do 30 września - do 15 września,
za okres od 1 października do 31 grudnia - do 15 listopada
Raz na kwartał
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza przelewem na podany
w uchwale rachunek bankowy Urzędu, bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub w
drodze inkasa
Uchwałą Nr XXX/199/13 Rady Gminy Brzyska z dnia 29 kwietnia 2013 r. w
sprawie określenia inkasentów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i ustalenia wynagrodzenia za inkaso wyznaczono 7 inkasentów (po jednym w
każdej wsi) wymienieni z imienia i nazwiska sołtysi wsi. Ustalono wynagrodzenie
dla inkasentów w wysokości 6 % sumy zainkasowanych i terminowo
przekazanych do Urzędu Gminy opłat

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Brzyska objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXV/156/2012 z dnia
28 listopada 2012 r. zmieniona uchwałą nr XXIX/188/2013 z dnia 20 marca 2013 r. (w terminie ustawowym)
L.p.
1
1.

Treść uchwały
2
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Czy podjęto
(tak/nie)
3
Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tak

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Tak

Opis (uwagi)
4
W deklaracji zawarto objaśnienie dotyczące jej wypełniania, a w pouczeniu do
uchwały znajduje się pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego
Pierwszą deklarację należało złożyć do dnia 31 maja 2013 r. lub w ciągu 14 dni od
dnia zamieszkania na terenie nieruchomości, kolejną w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty.
Deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy osobiście lub przesłać na adres
Urzędu Gminy
Wypełniony formularz deklaracji można przesłać w firnie elektronicznej z
wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez System Elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej – ePUAP dostępny pod adresem:
http://epuap.gov.pl Wypełniony formularz deklaracji musi być opatrzony
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowany za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub z wykorzystaniem podpisu potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
Oświadczenie, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja, w danym
lokalu nie zamieszkują żadne osoby

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Brzyska objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXV/157/2012 z dnia
28 listopada 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)
Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
1) W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę z
nieruchomości będzie odbierana każda ilość odpadów komunalnych
zgromadzonych w workach foliowych, w sposób selektywny oraz
zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio od właściciela
nieruchomości.
2) Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
- odpady komunalne zebrane selektywnie i nieselektywnie odbierane będą wg
harmonogramu 1 raz w miesiącu,
- zgromadzone selektywnie w odpowiednich workach, pojemnikach lub
kontenerach frakcje odpadów takich jak: przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlano-remontowe, zużyte
opony, inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów
komunalnych, będą odbierane bezpłatnie przynajmniej raz w roku zgodnie z
ustalonym harmonogramem oraz przyjmowane w specjalnie utworzonym
punkcie selektywnej zbiórki odpadów.
3) Nie ustalono sposobu świadczenia usług przez PSZOK , nie utworzono
żadnego PSZOK.

Nie

Uchwała podjęta została przed wprowadzeniem tego zapisu

Nie

Uchwała podjęta została przed wprowadzeniem tego zapisu

Nie

Uchwała podjęta została przed wprowadzeniem tego zapisu

Nie

Uchwała podjęta została przed wprowadzeniem tego zapisu

Nie

Uchwała podjęta została przed wprowadzeniem tego zapisu

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Brzyska objętej cyklem kontrolnym w województwie
podkarpackim
L.p.
1

Treść uchwały
2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Opis (uwagi)**
4

Nie dotyczy

Tabela 2. Informacje o gminie i obowiązki Gminy Dębowiec objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015
L.p.
1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?
Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.
Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

3
8808 osób wg stanu na dzień 31.12.2014 r. wg ewidencji meldunkowej gminy
Nie dotyczy
1

Tak
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28
Jedna kontrola podmiotu przeprowadzona w dniu 24.09.2014 r. W trakcie tej kontroli nie stwierdzono
nieprawidłowości. Jednakże w trakcie kontroli nie odniesiono się do problemu nieprzekazywania
wszystkich niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy
Dębowiec do RIPOK-u w Krośnie w okresie od lipca 2013 r. (czego dotyczyło pismo WIOŚ z dnia 2 lipca
2014 r.). Kontrola ta została przeprowadzona w ramach postępowania wszczętego w dniu 15 września
2014 r. w związku z nieprawidłowościami związanymi z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych z terenu gminy Dębowiec. Do dnia kontroli postępowanie nie zostało zakończone.
Nie prowadzono takiej kontroli w okresie objętym kontrolą.
Nie Wg wyjaśnienia pracownika Urzędu Gminy przyczyna nie weryfikowania sprawozdań kwartalnych
był brak czasu na przeanalizowanie tematów dotyczących sprawozdań.
Nie

Gmina Dębowiec na swoim terenie nie buduje, nie utrzymuje i nie eksploatuje regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych. Nie uczestniczy również w partycypacji kosztów budowy,
utrzymania i eksploatacji takich instalacji wspólnie z innymi gminami.
W Gminie Dębowiec ustanowiono selektywną zbiórkę odpadów do 5 worków w różnych kolorach, tj.:
żółty – tworzywa sztuczne, czerwony – odpady metali, zielony – szkło, niebieski – papier i tektura w tym
opakowania wielomateriałowe, brązowy – odpady zielone, ulegające biodegradacji i kolor szary – gruz
budowlany i zimny popiół.

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

12.

Czy gmina ustanowiła ustanowiła sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?

Nie

13.

Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych? (art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?

14.

Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

Gmina nie utworzyła żadnego PSZOK-u. zgodnie z wyjaśnieniem przyczyną nie utworzenia PSZOK–u był
brak zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy na realizację tego zadania oraz brak miejsca
gdzie można by z lokalizować taki punkt.
Nie. Brak PSZOK

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

16.

Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa
w art. 9q u.c.p.g.?

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

Nie
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?
art. 3a ust. 1 pkt 1?
Czy gmina realizuje obowiązki
art. 3a ust. 1 pkt 2?
wynikające z:
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
gospodarowanie odpadami 2
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?

Tak
Tak
Tak
1 – Gmina po ustawowym terminie przesłała korektę sprawozdania
1 – Gmina nie przesłała korekty sprawozdania
0
15
0 (nie odebrano ani nie zebrano odpadów budowlanych i rozbiórkowych)
6,54
19,75
0 (nie odebrano ani nie zebrano odpadów budowlanych i rozbiórkowych)
23,42
18,17
100
39,48
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
1

Nie

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

35.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

36.
37.

48.

Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

W ramach kampanii informacyjnej na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości od których
odbierane są odpady komunalne na zebraniach wiejskich organizowanych w każdym Sołectwie początkiem
2013 r. przekazywane były informacje dot. nowego systemu gospodarowania odpadami. Gmina
zorganizowała punkty informacyjne pomagające w wypełnieniu deklaracji w każdej miejscowości. Każdy
mieszkaniec wypełniając deklarację o odpadach był informowany o sposobie segregacji odpadów i
otrzymywał ulotkę dotyczącą kolorów worków. Na tablicach ogłoszeń w każdej miejscowości rozwieszane
były plakaty informacyjne o sposobie segregacji odpadów oraz o harmonogramie wywozu odpadów. W
dwumiesięczniku Gminy Dębowiec „Gminne Echa” Nr 1914) z kwietnia 2014 r. na okładce umieszczono
informacje o terminach odbioru odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz odpadów niebezpiecznych w miesiącu maju w poszczególnych miejscowościach.
Na stronie internetowej Gminy umieszczony jest harmonogram odbioru odpadów w okresie od stycznia do
czerwca 2015 r., informacje o wysokości opłaty za odpady komunalne segregowane i niesegregowane,
terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacja iż opłatę można
uiścić w kasie Urzędu Gminy, u sołtysów lub na podany nr rachunku bankowego.
Tak (pierwszy wpis do rejestru dokonany został w dniu 18 stycznia 2012 r.)
Tak. Warunkiem wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu do rejestru jest pisemny wniosek przedsiębiorcy
zawierający: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, NIP, REGON
(o ile posiada) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, oświadczenie o spełnieniu
warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Nie
Nie
Nie

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4 u.c.p.g.) Dębowiec objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, uchwalony
uchwałą nr XXV/157/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

Czy podjęto
(tak/nie)

Opis

1

2

3

4
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a
przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych
odpadów:
papier i makulatura, szkła bezbarwnego i kolorowego,
tworzywa sztucznego, metali (np. puszki, złom), opakowań wielomateriałowych (np.
opakowań po napojach), przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i
akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów
wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,
odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych, pozostałych zmieszanych odpadów
komunalnych.
Na terenie Gminy Dębowiec do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować
następujące rozdaje pojemników, kontenerów i worków:
pojemniki o pojemności od 120 do 1100 l, worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej
zbiórki odpadów o pojemności od 60 do 120 litrów, kosze uliczne na odpady o pojemności
minimalnej 30 litrów,
kontenery na odpady budowlano- remontowe, pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności
np. na: przeterminowane leki, zużyte baterie, itp.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na
odpady komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość
osób z nich korzystających.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości
w odpowiednią ilość pojemników na odpady komunalne, dostosowując pojemność
pojemników do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy: dla
budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych – 2 litry na każdego pracownika
lub ucznia, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l, dla lokali handlowych
związanych ze sprzedażą produktów spożywczych – 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni
użytkowej lokalu jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów, dla lokali
handlowych innych niż spożywcze – 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu
jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 litrów, dla lokali gastronomicznych - 10
litrów na jedno miejsce konsumpcyjne jednak co najmniej 1 pojemnik o pojemności 120
litrów, dla punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż 120 litrów na punkt, dla zakładów
rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik 120 litrowy na każdych 10
pracowników, dla domów opieki, szpitali, hoteli – 30 litrów na każde łóżko, jednak co
najmniej 1 pojemnik o pojemności 240 litrów, pojemniki przeznaczone do selektywnego
zbierania odpadów w miejscach publicznych powinny posiadać pojemność nie mniejszą niż
1100 litrów, pojemniki do selektywnego zbierania odpadów z zabudowy wielorodzinnej
powinny posiadać pojemność nie mniejszą niż 1100 litrów na każdą frakcję odpadów.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: wrzucanie do pojemników o określonych
kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych, zamykanie
pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych
oraz dostępem zwierząt, poddawanie pojemników myciu i czyszczeniu, utrzymanie
pojemników w odpowiednim stanie technicznym w szczególności poprzez stałą naprawę ich
szczelności.

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, nieselektywny oraz odpady
biodegradowalne z obszarów o zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu, odpady
wielkogabarytowe – dwa razy w roku (wiosną i jesienią) w obrębie ustalonych i ogłaszanych
terminach odpady, odpady budowlane i odpady z remontów i drobne frakcje popiołowe – na
indywidualne zlecenie właściciela, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i AGD – dwa
razy w roku (wiosną i jesienią), odpady z placówek handlowo-usługowych,
gastronomicznych, domów ludowych, budynków świetlicowych, budynków rekreacyjnych,
budynków OSP, cmentarzy, ośrodków zdrowia, szkół, podmiotów gospodarczych, budynków
w budowie – według potrzeb, po ich napełnieniu, kosze i pojemniki uliczne – według
potrzeb, po ich napełnieniu.
Przeterminowane leki oraz chemikalia należy wrzucać do pojemników ustawionych w
aptekach i ośrodkach zdrowia.
Zużyte baterie należy wrzucać do pojemników ustawionych w szkołach, w budynku Urzędu
Gminy w Dębowcu. (W budynku Urzędu Gminy brak pojemnika na zużyte baterie).
Odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, ogrodowe, zielone) można poddać
kompostowaniu na terenie nieruchomości na której powstały lub gromadzić te odpady w
stosownych workach lub pojemnikach i wystawiać przed posesję w terminie podanym w
harmonogramie w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór.

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Dębowiec objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXIV/150/2012 z dnia 30
listopada 2012 r., zastąpiona uchwałą nr XXIX/177/2013 z 20 marca 2013 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Nie

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?

Nie

5.

Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Opis (uwagi)
4
Opłata za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi 4,38 zł miesięcznie od 1
osoby. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku
zbierania odpadów w sposób nieselektywny wynosi 9,50 zł miesięcznie od 1
osoby
Nie ustalono stawki opłaty za pojemnik
Rada gminy podjęła uchwałę przed wprowadzeniem tego przepisu, stawka
opłaty nie przekracza maksymalnej stawki opłaty określonej w art. 6k ust. 2a
pkt 1 i pkt 3 u.c.p.g.

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Dębowiec objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXIV/149/2012 z dnia
30 listopada 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

4
Za I kwartał do dnia 15 marca, za II kwartał do dnia 15 maja,
za III kwartał do dnia 15 września, za IV kwartał do dnia 15 listopada

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

Raz w kwartale

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)

Tak

4.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Tak

W I i III kwartale w połowie ostatniego miesiąca kwartału a w II i IV kwartale w
połowie kwartału. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza w
kasie Urzędu Gminy lub przelewem na podany w uchwale rachunek bankowy.
Uchwała nr XXXVII/219/2013 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie
poboru w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienioną
uchwałą nr XLVII/271/14 z dnia 3 września 2014 r.
Wyznaczono 13 inkasentów (po jednym w każdym sołectwie). Wynagrodzenie
dla inkasentów w wysokości 3% sumy zainkasowanych i przekazanych do Urzędu
Gminy opłat.

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Dębowiec objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXIV/151/2012 z dnia 30
listopada 2012 r. uchwała ta została zastąpiona uchwałą nr XXIX/178/2013 z dnia 20 marca 2013 r. która następnie została zmieniona uchwałą nr XXXI/186/2013
z dnia 20 maja 2013 r. (w terminie ustawowym)
L.p.
1
1.

Treść uchwały
2
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Czy podjęto
(tak/nie)
3
Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nie

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Tak

Opis (uwagi)
4
W deklaracji zawarto objaśnienie dotyczące jej wypełniania, a w pouczeniu do
uchwały znajduje się pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia
tytułu wykonawczego
Właściciele nieruchomości na obszarze Gminy Dębowiec zobowiązani są do
złożenia w Urzędzie Gminy wypełnionej deklaracji oraz terminy jej złożenia:
pierwszą do 30.06.2013 r., 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych oraz 14 dni od nastąpienia zmiany
W uchwale nie określono warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej o których mowa w art. 6n ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.
Określono wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, są to:
zaświadczenie ze szkoły/uczelni (ksero ważnej legitymacji lub indeksu), umowa
najmu, kupna lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkują mieszkańcy poza
terenem Gminy Dębowiec, umowa o pracę za granicą, oświadczenie o nie
zamieszkiwaniu danej osoby.

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Dębowiec objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXIV/148/2012
Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 listopada 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)
Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy oraz na których mieszkańcy przebywają sezonowo
Gmina zobowiązuje się odebrać każdą ilość odpadów komunalnych
gromadzonych w workach foliowych, odpadów wielkogabarytowych oraz
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
- odpady komunalne zebrane selektywnie i nieselektywnie odbierane będą wg
harmonogramu 1 raz w miesiącu,
- odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpady
wielkogabarytowe – dwa razy w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu i
miejsca ich zbierania z 14 dniowym wyprzedzeniem.
Nie ustalono sposobu świadczenia usług przez PSZOK , nie utworzono
żadnego PSZOK

Nie

Uchwała podjęta została przed wprowadzeniem tego zapisu

Nie

Uchwała podjęta została przed wprowadzeniem tego zapisu

Nie

Uchwała podjęta została przed wprowadzeniem tego zapisu

Nie

Uchwała podjęta została przed wprowadzeniem tego zapisu

Nie

Uchwała podjęta została przed wprowadzeniem tego zapisu

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Dębowiec objętej cyklem kontrolnym w województwie
podkarpackim nie zostały podjęte
L.p.
1

Treść uchwały
2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Opis (uwagi)**
4

Nie dotyczy

Tabela 2. Informacje o gminie i obowiązki Gminy Grębów objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015
L.p.
1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?
Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.

Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

12.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?

3
Według stanu na dzień 31.12.2014 – 9918 osób (dane wg ewidencji ludności prowadzonej w gminie)
Nie dotyczy
2

Tak
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola;
W okresie objętym kontrolą, gmina przeprowadziła 3 kontrole podmiotu odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości, w tym 2 w roku 2013 oraz 1 w 2014 r. Przedmiotem kontroli
było sprawdzenie dotrzymywania przez podmiot szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia
umożliwiającego odbiór odpadów komunalnych, spełniania wymagań technicznych oraz sanitarnych przez
pojazdy, usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo-transportowej oraz sposób realizacji usług
wynikających z zawartej umowy na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów”. Kontrole nie wykazały
nieprawidłowości. Kontrolą nie objęto sposobu zagospodarowania odpadów przez podmiot odbierający
odpady komunalne z terenu nieruchomości.
Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.
Wójt Gminy nie prowadził postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kar i nie nakładał kar na
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
j.w. W żadnym z protokołów nie odniesiono się w jaki sposób realizowane są przez przedsiębiorcę
warunki zawartej umowy, sposób zagospodarowania odpadów.
Gmina nie prowadzi weryfikacji kwartalnych sprawozdań przekazywanych przez podmioty odbierające
odpady komunalne. Według wyjaśnienia przedstawiciela gminy przyczyną było zapomnienie.
Nie.

Gmina Grębów nie buduje i nie posiada własnej regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, nie partycypuje również w kosztach budowy, utrzymania i eksploatacji takiej instalacji z
innymi gminami
W gminie ustanowiono selektywną zbiórkę odpadów w workach lub pojemnikach na terenie
nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, w kolorach odpowiadających zbieranej frakcji:
a) papier i makulatura– niebieski;
b) szkło – zielony
c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe –żółty;
d) odpady ulegające biodegradacji - brązowy
Nie

13.

Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?

Gmina utworzyła jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowany w
Jeziorku, w miejscu centralnie dostępnym dla wszystkich mieszkańców, z dobrym dojazdem. Instalacja
została oddana do użytkowania 6 stycznia 2014 r., po wcześniejszym dokonaniu zgłoszenia do Starosty
Tarnobrzeskiego. Gmina zawarła umowę z GZK w Grębowie na obsługę PSZOK-a. Zarządzający
opracował regulamin, posiada decyzję na zbieranie odpadów. Do PSZOK-a mogą być przyjmowane
następujące rodzaje odpadów selektywnie zbieranych: papier; metale; szkło bezbarwne i kolorowe;
tworzywa sztuczne; opakowania wielomateriałowe; przeterminowane leki i chemikalia; zużyte baterie i
akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; odpady wielkogabarytowe; odpady budowlane i
rozbiórkowe; zużyte opony;
odpady zielone; pozostałe zmieszane odpady komunalne.

14.

Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

Tak, został zlokalizowany na terenie składowiska odpadów w Jeziórku, znanego wszystkim mieszkańcom.

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

Nie

16.

Czy gmina w terminie przekazała sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q
u.c.p.g.?

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?
art. 3a ust. 1 pkt 1?
Czy gmina realizuje obowiązki
art. 3a ust. 1 pkt 2?
wynikające z:
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?

Tak
Tak
Nie
2 wezwania
1 wezwanie
Do dnia zakończenia kontroli Marszałek Województwa nie wezwał Gminy do poprawienia sprawozdania
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie

28.
29.
30.

31.

Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
gospodarowanie odpadami
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego

32.

Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

35.
36.
37.
48.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę

Nie
Nie
Nie
1

Gmina Grębów na stronie internetowej www.grebow.com.pl, w zakładce nie udostępniła niżej
wymienionych informacji wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1) miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
z terenu Gminy Grębów, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
2) osiągniętych przez gminę w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
3) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, za 2012 i 2013
r.
Gmina Grębów, kampanię edukacyjno- informacyjną rozpoczęła od połowy 2012 r. poprzez
przedstawienie mieszkańcom szerokiej informacji z zakresu znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, na zebraniach wiejskich, które odbyły się w drugiej połowie 2012 r, we
wszystkich sołectwach. Jednocześnie utworzono zakładkę na stronie internetowej Gminy, w której
umieszczano wszelkie niezbędne informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami. W ramach
prowadzonej kampanii, zakupiono i rozprowadzono broszury, ulotki, plakaty do wszystkich gospodarstw
domowych jak i zakładów usługowych, instytucji, placówek oświatowych.
W marcu 2013 r. Gmina przeprowadziła z mieszkańcami Gminy, cykl szkoleń, pełniono dyżury we
wszystkich sołectwach, umożliwiając w ten sposób pomoc w wypełnianiu deklaracji przez mieszkańców.
W akcję kampanii, mającej na celu edukację dzieci i młodzieży w kierunku segregacji odpadów, poprzez
realizację projektu „Segregujemy odpady, Dlaczego?, Po co, Jak? Czyli ciekawie o trudnym temacie”,
włączono także przedstawicieli placówek oświatowych oraz Gminne Centrum Kultury.
Nowe zasady gospodarowania odpadami, wielokrotnie były tematem omawianym na Sesjach Rady Gminy
i komisjach stałych Rady. Na bieżąco, mieszkańcy informowani są o wszelkich zmianach związanych z
gospodarką odpadami komunalnymi, poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu
Gminy, tablicy ogłoszeń czy w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy.
Tak – 1 styczeń 2012 r.
Tak, wyłącznie na podstawie oświadczeń

Gmina nie weryfikuje wniosków
Wykreślono dwa podmioty na ich wniosek
Nie

gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie* (art. 4 u.c.p.g.) Grębów objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, uchwalony
uchwałą nr XXI.180.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.
1

1.

2.

Treść uchwały
2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Czy podjęto
(tak/nie)

Opis

3

4

Tak

Zobowiązano właścicieli nieruchomości, do selektywnego zbierania następujących
odpadów; papier i makulatura; metale; szkło bezbarwne i kolorowe; tworzywa sztuczne;
opakowania wielomateriałowe; przeterminowane leki i chemikalia; zużyte baterie i
akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; odpady wielkogabarytowe;
odpady budowlane i rozbiórkowe; zużyte opony;
odpady biodegradowalne i zielone; pozostałe zmieszane odpady komunalne.

Tak

I. Nieruchomości zamieszkałe.
1. Zmieszane odpady komunalne: pojemniki lub worki w kolorze czarnym, o pojemności
dostosowanej do liczby mieszkańców korzystających z pojemników oraz średniej ilości
odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca w okresie 1 miesiąca, którą przyjęto w
wysokości 30 l.
a) zabudowa wielorodzinna;
Jednakowa pojemność pojemników tj. 0,15-2,5 m3 , które różnią się kolorem:
- kolor niebieski –papier i makulatura;
- kolor żółty –tworzywa sztuczne,
- kolor zielony –szkło.
b) zabudowa jednorodzinna –worki bez określenia pojemności w kolorach:
- kolor niebieski –papier i makulatura; odpady wielomateriałowe
- kolor żółty –tworzywa sztuczne, drobny metal
- kolor zielony –szkło.
- pojemniki lub worki o poj.120 l lub 240 l –odpady zielone i ulegające biodegradacji.
II.. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.
Pojemność pojemników dostosowana do indywidualnych potrzeb uwzględniając normy:.
a) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych -2 l/każdego
pracownika lub ucznia, jednak co najmniej 1 pojemnik o poj.240 l;
b) dla lokali handlowych (sprzedaż produktów spożywczych) – 10 l na każde 10 m2
powierzchni użytkowej lokalu, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o poj.240 l;
c) dla lokali handlowych (innych niż spożywcze) – 10 l na każde 10 m2 powierzchni
użytkowej lokalu, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o poj.120 l;
d) dla lokali gastronomicznych - 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1
pojemnik 120 l;
e) dla punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż 120 l na punkt;
f) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych - pojemnik 120 l na
każdych 10 pracowników;
g) dla domów opieki, hoteli -30 l na łóżko, jednak co najmniej 1 pojemnik o poj.240 l;
h) dla cmentarzy- co najmniej 1 pojemnik o poj.1100 l.;
i) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów w miejscach publicznych powinny
posiadać pojemność nie mniejszą niż 1100 l.;
j) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów z zabudowy wielorodzinnej –
pojemność nie mniejsza niż 1100 l na każdą frakcję odpadów.
Właścicieli nieruchomości zobowiązano do utrzymania pojemników w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz ich udostępnienia w miejscu
umożliwiającym swobodny dostęp i dojazd przedsiębiorcy odbierającego odpady.

W uchwale nie określono rodzaju, minimalnej objętości oraz warunków rozmieszczenia
pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach
publicznych.

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

a) z zabudowy jednorodzinnej;
- odpady zmieszane, nie rzadziej niż 1 raz/2 tygodnie,
- odpady zbierane selektywnie, nie rzadziej niż 1 raz/miesiąc;
- odpady zielone zbierane selektywnie, od połowy kwietnia do końca listopada-co 2
tygodnie;
- odpady zbierane selektywnie tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, 2 razy/rok w terminie określonym w harmonogramie;
b) z zabudowy wielorodzinnej
- odpady zmieszane, nie rzadziej niż 1 raz/2 tygodnie,
- odpady zbierane selektywnie, nie rzadziej niż 1 raz/miesiąc
- odpady zbierane selektywnie tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, 2 razy/rok w terminie określonym w harmonogramie;
- odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone, nie rzadziej niż co 2 tygodnie.
Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, opróżnianie koszy powinno odbywać
się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz/tydzień, opróżnianie pojemników
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów z terenów miejsc publicznych, nie
rzadziej niż 1 raz/miesiąc.
Właściciele nieruchomości zobowiązani zostali do przekazywania odpadów podmiotowi
odbierającemu, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości.

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Grębów objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXI.181.2012 z dnia
28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

2.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Tak

Opis (uwagi)
4
Dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy,
określonej w art.6j ust.1 pkt1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, która stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość oraz stawki opłaty.
W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono jako iloczyn zadeklarowanej
liczby pojemników oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
A/ z terenów zamieszkałych:
- dla selektywnego zbierania odpadów, 5 zł miesięcznie od 1 osoby
zamieszkującej daną nieruchomość,
- dla nieselektywnego, 8 zł 5 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną
nieruchomość.
A/ w przypadku odpadów zbieranych selektywnie:
- pojemnik o pojemności 110/120 1 – 7,00 zł;
- pojemnik o pojemności 240 1 – 14,00 zł;
- pojemnik o pojemności 1100 1 – 70,00 zł;
- pojemnik o pojemności 2,2 m3 – 140,00 zł;
- pojemnik o pojemności 7 m3 – 455,00 zł;
- pojemnik o pojemności 9 m3 – 585,00 zł;
- pojemnik o pojemności 10 m3 – 650,00 zł;

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tak

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?

Nie

W dniu uchwalania stawek, przepis art. 6k ust. 2a u.c.p.g. nie obowiązywał.
Jednakże ustalone stawki nie przekraczają maksymalnej stawki opłat określonej
w art.6k ust.2a pkt 1 ustawy o uciąg.

5.

Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6k ust. 4 u.c.p.g. nie obowiązywał

B/ w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie:
- pojemnik o pojemności 110/120 1 – 8,00 zł;
- pojemnik o pojemności 240 1 – 16,00 zł;
- pojemnik o pojemności 1100 1 – 83,00 zł;
- pojemnik o pojemności 2,2 m3 – 166,00 zł;
- pojemnik o pojemności 7 m3 – 560,00 zł;
- pojemnik o pojemności 9 m3 – 720,00 zł;
- pojemnik o pojemności 10 m3 – 800,00 zł;

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Grębów objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XX.182.2012 z dnia
28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)
4
Do końca pierwszego miesiąca po zakończeniu danego kwartału.

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

Raz na kwartał

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)
Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Tak

Z góry, wpłata na podany nr konta w banku

4.

Nie

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w gminie Grębów objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, uchwałą nr XXI.183.2012 z dnia
28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nie

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Tak

Opis (uwagi)
4
W załączniku do uchwały określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającej nieruchomości
zamieszkałe oraz niezamieszkałe. Deklaracja zawiera pouczenie, że stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W dokumencie określono miejsce, do którego należy złożyć deklarację tj. Urząd
Gminy Grębów oraz datę złożenia pierwszej deklaracji, którą ustalono na dzień 31
marca 2013 r., a także 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych. Kolejna deklaracja powinna być złożona w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia zmiany.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:
- zaświadczenie ze szkoły/uczelni;
- umowa najmu, kupna lokalu mieszkalnego, w którym zamieszkują mieszkańcy
poza terenem Gminy Grębów;
- umowa o pracę za granicą, albo oświadczenie o nie zamieszkiwaniu danej osoby.

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Grębów objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXIV.212.2013 z dnia
22 marca 2013 r. (po terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)
Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
Odbiór każdej ilości odpadów, w ramach uiszczonej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, przy czym ilość odpadów w przypadku nieruchomości nie
zamieszkałych będzie wynikać z ilości i pojemności pojemników wskazanych
w deklaracji o wysokości opłaty.
Z zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej częstotliwość odbioru odpadów:
- odpady zmieszane – nie rzadziej niż 1 raz/2 tygodnie;
- odpady zbierane selektywnie – nie rzadziej niż 1 raz/miesiąc;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony – 2 razy/rok wg. Harmonogramu;
Taką samą częstotliwość – co 2 tygodnie, określono dla odbioru odpadów
zielonych zarówno z zabudowy jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, przy
czym dla zabudowy jednorodzinnej ustanowiono okres od połowy kwietnia
do końca listopada. Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą z
zabudowy wielorodzinnej z częstotliwością nie rzadziej niż co 2 tygodnie.
Opróżnianie koszy ulicznych z odpadów komunalnych powinno odbywać się
sukcesywnie w miarę ich zapełniania, nie rzadziej jednak niż 1 raz/tydzień,
natomiast opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
surowców wtórnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, nie
rzadziej niż 1 raz/miesiąc. Uchwała zakłada, że z chwilą uruchomienia Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszkańcy będą mogli do
niego przekazywać następujące rodzaje odpadów: papier; metale; szkło
bezbarwne i kolorowe; tworzywa sztuczne; opakowania wielomateriałowe;
przeterminowane leki i chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny; odpady wielkogabarytowe; odpady
budowlane i rozbiórkowe; zużyte opony; odpady zielone; pozostałe
zmieszane odpady komunalne.

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3a u.c.p.g. nie
obowiązywał

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3b u.c.p.g. nie
obowiązywał

Tak

Uchwała zakłada odbieranie odpadów w okresie od połowy kwietnia do
końca listopada wyłącznie odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej.
Nie zróżnicowano częstotliwości odbioru odpadów zielonych pod kątem
rodzaju gminy (wiejska, wiejsko-miejska).

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3d u.c.p.g. nie
obowiązywał

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3b u.c.p.g. nie
obowiązywał

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Grębów objętej cyklem kontrolnym w województwie
podkarpackim
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)**
4
W rzeczywistości Gmina Grębów przejęła obowiązek odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, bez podjęcia
uchwały.

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

Tabela 2. Informacje i obowiązki Gminy Jawornik Polski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015
L.p.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3
4 687stan na dzień 31.12.2014 r. (spis ewidencji ludności w gminie)
Nie dotyczy

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?

1

5.

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28

6.

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.

Wójt Gminy Jawornik Polski w dniu 27 sierpnia 2014 r. przeprowadził kontrolę firmy Produkcja Handel
Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28. Przedłożono do wglądu notatkę
służbową z kontroli ww. podmiotu. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

7.

Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?

8.

Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

Kontrola przeprowadzona została w związku z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Tak

9.

Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

3.

4.

Tak

Nie stosowano pisemnych wezwań do poprawy sprawozdania, a ewentualne uwagi wyjaśniane były
telefonicznie.

Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Nie uczestniczy
również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji wspólnie z innymi gminami.
Papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, metal (np. puszki, złom), opakowania
wielomateriałowych (np. opakowania po napojach), przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. meble), gruz
budowlany i rozbiórkowy, zużyte opony, odpady biodegradowalne w tym odpady zielone, żużel i popiół.
Nie

14.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?
Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?
Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

Nie

16.

Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa
w art. 9q u.c.p.g.?

12.
13.

2013 r.
2014 r.
2015 r.

Tak
Tak

Tak
Tak
Tak

17.

18.

19.

20.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
wymagany poziom?

Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
wymagany poziom?

Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
wymagany poziom?

2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania

21.

Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?

22.

Czy gmina realizuje obowiązki
wynikające z:

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

art. 3a ust. 1 pkt 1?
art. 3a ust. 1 pkt 2?
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
gospodarowanie odpadami
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?
Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

1
1
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Nie uczestniczy
również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji wspólnie z innymi gminami.
jw.
jw.
jw.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
4

Tak
Gmina Jawornik Polski prowadziła i prowadzi kampanię informacyjną w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi. Od styczniu 2013 r. rozpoczęła się kampania edukacyjna
w lokalnej gazetce pn. „Biuletyn Gminny”. Zamieszczano w nim artykuły poświęcone nowemu systemowi
gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. Gmina
Jawornik Polski organizowała zebrania wiejskie z mieszkańcami sołectw, na których udzielano informacji
o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, o prawach i obowiązkach właścicieli

34.
35.
36.
37.

48.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)
Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

nieruchomości, określonych w uchwałach. Pracownicy Urzędu Gminy świadczyli również pomoc w
wypełnianiu deklaracji. Przed złożeniem deklaracji, w Referacie Rozwoju Gospodarczego, mieszkańcy
zaopatrywani byli w specjalne broszurki poświęcone nowemu systemowi gospodarowania odpadami w
Gminie Jawornik Polski, w szczególności o sposobie segregacji odpadów komunalnych.
Tak – 1 stycznia 2012 r.
Tak

Weryfikacji dokonywano na podstawie oświadczeń podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru
działalności regulowanej
Od dnia funkcjonowania, nie wykreślano podmiotów z rejestru.
Tak

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Jawornik Polski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, uchwalony uchwałą Nr
190/XXXIII/2012 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 14 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Jawornik Polski. (w terminie ustawowym)
L.p.
1

1.

Treść uchwały
2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

Opis
4
Uchwałą wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania, następujących odpadów papier i
tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, metal (np. puszki, złom),
opakowania wielomateriałowych (np. opakowania po napojach), przeterminowane leki
i chemikalia, zużytych baterii i akumulatorów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe (np. mebli), gruz budowlany i rozbiórkowy, zużyte opony, odpady
biodegradowalne w tym odpady zielone, żużel i popiół.
1) pojemniki typu PN-EN 840 o pojemności od 60 do 1100 litrów,
2) kontenery na odpady typu KP o pojemności od 3 do 38 m3,
3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów
o pojemności nie mniejszej niż 60 l,
4) kosze uliczne na odpady o pojemności minimalnej 30 litrów,
5) kontenery na gruz budowlano – remontowy,
6) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na :przeterminowane leki, zużyte
baterie itp.
– z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:
a) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) zebrane selektywnie:
– papier i makulatura – nie rzadziej raz na rok,
– szkło – nie rzadziej niż raz na kwartał,
– tworzywa sztuczne- nie rzadziej raz na kwartał,
– metale – nie rzadziej niż raz na rok,
– odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, ogrodowe, zielone) - nie rzadziej raz na rok
– z terenów do użytku publicznego:
a) opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia jednak nie
rzadziej niż raz w miesiącu,
b) opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje sukcesywnie w miarę
ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Jawornik Polski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą Nr 201/XXXIV/2012
Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (w terminie ustawowym). Uchwała Nr
226/XXXVII/2013 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 15 marca 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na mocy której traci moc ww.
uchwała. Uchwała Nr 279/XLVII/2013 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na
mocy której traci moc uchwała nr 226/XXXVII/2013 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 15 marca 2013r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.
4.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?
Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Nie
Nie

4
Uchwałą dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, przyjmując zróżnicowana stawkę opłaty uzależnioną
od liczby osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe.
a) odpady zbierane w sposób selektywny:
- 1 osobowe gospodarstwo domowe 8,50 zł,
- 2 osobowe gospodarstwo domowe 16 zł,
- 3 osobowe gospodarstwo domowe 22 zł,
- 4 osobowe gospodarstwo domowe 27 zł,
- 5 osobowe gospodarstwo domowe 31 zł,
- każda kolejna osoba zamieszkująca w danym gospodarstwie domowym
powyżej pięciu osób 3 zł;
b) Odpady zbierane w sposób nieselektywny:
- 1 osobowe gospodarstwo domowe 11,50 zł,
- 2 osobowe gospodarstwo domowe 19 zł,
- 3 osobowe gospodarstwo domowe 25 zł,
- 4 osobowe gospodarstwo domowe 30 zł,
- 5 osobowe gospodarstwo domowe 34 zł,
- każda kolejna osoba zamieszkująca w danym gospodarstwie domowym
powyżej pięciu osób 3 zł.
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy.

5.

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Jawornik Polski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą Nr
202/XXXIV/141/2012 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)
4
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na miesiąc, w
terminie do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty
dotyczy.

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na miesiąc.

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)

Tak

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub gotówką
w kasie Urzędu Gminy.

4.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Nie

Nie dotyczy

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Jawornik Polski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą Nr 204/XXXIV/2012
Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(w terminie ustawowym). Uchwała Nr 228/XXXVII/2013 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 15 marca 2013r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na mocy której traci moc ww. uchwała
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nie

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Tak

Opis (uwagi)
4
Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z
objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełniania
Ustalono następujące terminy składania deklaracji:
– w terminie 14 dni od dnia zamieszkania,
– w terminie 14 dni od dnia , w którym nastąpiły zmiany danych określonych w
deklaracji.
Nie określono warunku i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:
– oświadczenie o uczących się dzieciach pozostających poza miejscem
zamieszkania wraz z kopią legitymacji szkolnej/studenckiej,
– oświadczenie o zamieszkaniu poza granicami Gminy Jawornik Polski oraz kopia
dokumentu potwierdzającego uiszczanie opłaty w miejscu zamieszkania.

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Jawornik Polski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą Nr
203/XXXIV/2012 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (w terminie ustawowym). Uchwała Nr
227/XXXVII/254/2013 Rady Gminy Jawornik Polski z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na mocy której traci moc ww. uchwała.
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Uwagi, sposób realizacji
4

Tak

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady w każdej
ilości. Uchwalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:
a) zmieszane odpady komunalne
- od czerwca do września – dwa razy w miesiącu,
- od października do maja – raz w miesiącu,
b) zebrane selektywnie
- papier i makulatura – raz na rok,
- szkło – raz na kwartał,
- tworzywa sztuczne – raz na kwartał,
- metale – raz na rok,
- odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, ogrodowe, zielone) – raz na
rok.
Odpady komunalne zebrane selektywnie przekazywane do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów, dostarcza ich wytwórca na własny koszt.

Nie

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

4.

Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

5.

Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

6.

Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Nie

–

1.

2.

3.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalone w Gminie Jawornik Polski objętej cyklem kontrolnym w województwie
podkarpackim
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)**
4

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

Tabela 2. Informacje o gminie i obowiązki gminy Nowy Żmigród objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015 r.
L.p.
1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3.

4.

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?

5.

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

6.

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.

7.
8.

9.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

3
9435 wg stanu na dzień 31.12.2014 r. (dane ze spisu ewidencji ludności w gminie)
Nie dotyczy
1
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28 (odpady komunalne
i odpady segregowane)
W okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu Gminy Nowy Żmigród w dniach 14 kwietnia i 7 sierpnia
2014r. przeprowadzili kontrolę.
Jednakże w trakcie kontroli nie odniesiono się do problemu wszystkich niesegregowanych zmieszanych
odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Kontrola nie wykazała
nieprawidłowości.
Gmina nie prowadziła takiej kontroli.
Gmina na bieżąco nie weryfikowała takich sprawozdań. Wg osoby udzielającej informacji przyczyną był
natłok obowiązków wynikających z zakresu czynności i brak czasu.
Nie

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

Gmina Nowy Żmigród utrzymuje i eksploatuje regionalną instalację do przetwarzania odpadów
komunalnych. Porozumienie międzygminne NR KS.021.7.2013.H PREZYDENTA MIASTA KROSNA z
dnia 27 czerwca 2013 r. (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lipca 2013 r. poz. 2877) w
sprawie współdziałania Gminy Krosno z Gminą Nowy Żmigród w zakresie realizacji obowiązku
utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

W Gminie Nowy Żmigród ustanowiono selektywną zbiórkę odpadów. Wg przedstawionej w trakcie
kontroli ulotki selektywnie zebrane odpady mają być do 4 worków w różnych kolorach, tj.: żółty –
tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, zielony – szkło, niebieski – papier i
makulatura, czarny – pozostałości po segregacji.
Nie

14.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?
Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?
Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

Nie

12.
13.

Gmina nie utworzyła żadnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z
wyjaśnieniem przyczyn nie utworzenia PSZOK-u był brak środków finansowych.
Brak PSZOK-u

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa
w art. 9q u.c.p.g.?
Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?
art. 3a ust. 1 pkt 1?
Czy gmina realizuje obowiązki
art. 3a ust. 1 pkt 2?
wynikające z:
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
gospodarowanie odpadami
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?

Tak
Tak
Nie dotyczy
W ustawowo określonym terminie.
W ustawowo określonym terminie.
Nie dotyczy
20,35
0 (nie odebrano ani nie zebrano odpadów)
4,87
16,22
0 (nie odebrano ani nie zebrano odpadów)
13,78
19,98
100
29,16
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
1

Tak. Jednakże na terenie Gminy Nowy Żmigród brak PSZOK-u w związku z czym na stronie internetowej
Gminy brak ww. informacji.

Tak.

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

Tak//6 listopada 2012 r.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Tak

35.
36.
37.

48.

Dodatkowo na stronie internetowej Gminy umieszczony jest harmonogram odbioru odpadów, informacje
o wysokości opłaty za odpady komunalne segregowane i niesegregowane, terminy płatności opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacja iż opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy
lub na podany nr rachunku bankowego.

NIE
Tak/ Gmina wykreśliła podmiot na wniosek Przedsiębiorcy.
Tak. Roczna Analiza Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Nowy
Żmigród/kwiecień 2015 r. czyli w ustawowo określonym terminie.

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4 u.c.p.g.) Nowy Żmigród objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim, uchwalony
uchwałą nr XXVI/179/2012 z dnia 21.12. 2012 (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

Opis
4
§3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a
przedsiębiorca odbierający odpady od odbierania następujących wyselekcjonowanych
odpadów:
1)
papieru i makulatury,
2)
szkła bezbarwnego i kolorowego,
3)
tworzywa sztucznego,
4)
metali (np. puszki, złom),
5)
opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach),
6)
przeterminowanych leków i chemikaliów,
7)
zużytych baterii i akumulatorów,
8)
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9)
odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),
10)
odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
11)
zużytych opon,
12)
odpadów biodegradowainych w tym odpadów zielonych,
13)
pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.
2. Odpady o których mowa w ust. 1 zbierane i odbierane będą z częstotliwością i na zasadach
określonych w rozdziale IV niniejszego regulaminu.
Na terenie Gminy Nowy Żmigród do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować
następujące rodzaje pojemników, kontenerów, worków:
1) pojemniki o pojemności od 110 do 1100 litrów,
2) kontenery na odpady typu KP 7 o pojemności 7m3,
3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów o
pojemności nie mniejszej niż 110 litrów,
4) kosze uliczne na odpady o pojemności min. 301itrów,
5) kontenery na odpady budowlano-remontowe,
6) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności, np. na: przeterminowane leki, zużyte
baterie, itp.
Worki i pojemniki powinny być oznaczone nadrukiem jakie odpady należy w nich
gromadzić oraz winny posiadać następującą kolorystykę:
1) żółty - przeznaczony na tworzywa sztuczne,
2) czerwony - przeznaczony na metale (puszki oraz drobny złom),
3) zielony - przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe,
4) niebieski - przeznaczony na papier i makulaturę,
5) brązowy - przeznaczony na odpady biodegradowalne i zielone,
6) szary - przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół,
7) czarny - przeznaczony na zmieszane odpady komunalne.
Ustalono następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1. z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej:
a) odpady komunalne zgromadzone w workach foliowych, pojemnikach o pojemności
110/120 1, będą odbierane w sposób selektywny obejmujący: papier, szkło, tworzywa
sztuczne, metal oraz odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach
120 1 z foli LDPE, oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane będą bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości jeden raz w miesiącu kalendarzowym zgodnie z ustalonym
harmonogramem,

b) odpady komunalne wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą
odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku zgodnie z ustalonym
harmonogramem,
c) odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujący: chemikalia (farby, lakiery,
przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, baterie, opony oraz
przeterminowane leki odbierane będą w specjalnie utworzonym punkcie do selektywnej
zbiórki odpadów,
d) odbieranie nieselektywnych odpadów od właścicieli nieruchomości odbywało będzie się
co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym zgodnie z ustalonym harmonogramem,
§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w następujący sposób:
1) selektywnie zebrane w stosownych workach i pojemnikach odpady takie jak:
a) makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe należy
wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór,
b) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony należy
wystawić przed posesję w sposób umożliwiający ich sprawy odbiór,
2) przeterminowane leki oraz chemikalia należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki
odpadów wskazanego przez Gminę,
3) zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów
wskazanego przez Gminę, baterie można również wrzucać do pojemników ustawionych w
placówkach oświatowych na terenie Gminy,
4) odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, ogrodowe, zielone) można poddać
kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały lub gromadzić te odpady w
stosownych workach lub pojemnikach i wystawić przed posesję w terminie ustalonym w
harmonogramie w sposób umożliwiający ich sprawny odbiór.

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Nowy Żmigród objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim uchwałą nr XXV/174/2012 z dnia
28.11.2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Nie

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?

Tak

5.

Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy

Nie

Opis (uwagi)
4
Dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz
stawki opłaty ustalonej.
1) 13.00 zł brutto miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną
nieruchomość w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny,
2) 5.00 zł brutto miesięcznie od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w
przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny.
Nie ustalono stawki opłaty za pojemnik
Stawki opłat dokonano na podstawie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.

społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Nowy Żmigród objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim uchwałą nr XXIV/161/2012
z dnia 30.10.2012 (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)
Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Tak

4.

Opis (uwagi)
4
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nowy
Żmigród zobowiązani są do uiszczania na rzecz Gminy Nowy Żmigród opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w następujących
terminach: za miesiąc styczeń, luty, marzec do 20 marca, za miesiąc kwiecień, maj,
czerwiec do 20 czerwca, za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień do 20 września, za
miesiąc październik, listopad, grudzień do 20 grudnia
Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do uiszczenia na rzecz
Gminy Nowy Żmigród opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez
wezwania w następujących terminach:
- za miesiąc: styczeń, luty, marzec – do 20 marca,
- za miesiąc: kwiecień, maj, czerwiec – do 20 czerwca,
- za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień – do 20 września,
- za miesiąc: październik, listopad, grudzień – do 20 grudnia.
Opłatę należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie,
przelewem, lub pocztą na rachunek Gminy
Z góry – wynika to z terminu uiszczania opłaty

Nie

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Nowy Żmigród objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim uchwałą nr XXIV/163/2012
z dnia 30.10.2012 (w terminie ustawowym)
L.p.
1

Treść uchwały
2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nie

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Tak

Opis (uwagi)
4
Określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z
objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełniania oraz pouczeniem, że
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego
Właściciele zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowy
Żmigród, zobowiązani są do złożenia w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród
wypełnioną deklarację w terminach:
1) Pierwszą w terminie do 15 lutego 2013 roku.
2) W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego
mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
3) Kolejną w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Dla potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani
są dostarczyć:
1) Zaświadczenie ze szkoły/uczelni (ksero ważnej legitymacji lub indeksu),
2) Umowy najmu, kupna lokalu mieszkalnego w którym zamieszkują
mieszkańcy poza terenem Gminy Nowy Żmigród,

3) Umowa o pracę za granicą,
4) Oświadczenie o nie zamieszkiwaniu danej osoby.

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Nowy Żmigród objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim uchwałą nr XXIV/162/2012
z dnia 30.10,.2012 (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

1.

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)

2.

3.

4.

5.
6.

Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
Ustalono odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych od
właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne oraz z terenów, na których odpady powstają sezonowo;
Zmieszane odpady komunalne z częstotliwością : styczeń, luty, marzec,
październik, listopad, grudzień – 1 raz w miesiącu; kwiecień, maj, czerwiec,
lipiec, sierpień, wrzesień – 2 razy w miesiącu. Odpady komunalne zbierane w
sposób selektywny z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Odpady
wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzące
z gospodarstw domowych odebrane były 1 raz w roku po uprzednim
ogłoszeniu terminu zbiórki.Nie utworzono PSZOK.

Nie

Nie podjęto

Nie

Nie podjęto

Nie

Nie podjęto

Nie

Nie podjęto

Tak

Opinia sanitarna pozytywna z dnia 12.12.2012 r.

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w gminie Nowy Żmigród objętej cyklem kontrolnym w województwie
podkarpackim nie zostały podjęte
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Opis (uwagi)**
4

Nie dotyczy

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

3.

Nie

Tabela 2. Informacje o gminie i obowiązki Gminy Olszanica objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015 r.
L.p.

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?
Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości
Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.
Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

12.
13.
14.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?
Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?
Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

Opis (uwagi)
3
5005 wg stanu na dzień 31.12.2014 r. (dane ze spisu ewidencji ludności w gminie)
Nie dotyczy
2
Tak
TRANS-SPRZĘT Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok (odpady komunalne i odpady
segregowane)
Tak. W okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu Gminy Olszanica w dniach od 25 do 30 września
2014 r.. przeprowadzili kontrolę. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.
Nie. Gmina nie prowadziła takiej kontroli.
Tak. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie weryfikacji sprawozdań
kwartalnych.
Tak

Gmina Olszanica nie utrzymuje i eksploatuje regionalną instalację do przetwarzania odpadów
komunalnych.
Tak. W Gminie Olszanica ustanowiono selektywną zbiórkę odpadów. Wg przedstawionej w trakcie
kontroli ulotki selektywnie zebrane odpady ma być do 3 worków w różnych kolorach, tj.: żółty –
tworzywa sztuczne, metal, papier i opakowania wielomateriałowe, biały – szkło białe, zielony – szkło
kolorowe, czarny – pozostałości po segregacji. Odpady ulegające biodegradacji są kompostowane na
terenie nieruchomości.
Nie
Tak. Gmina utworzyła jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Tak PSZOK zlokalizowany jest przy sortowni odpadów administrowany przez MPGK Sp. zo.o. w
Brzegach Dolnych. Najdalej zlokalizowana miejscowość od PSZOKU wynosi 18 km.

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

16.

Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa
w art. 9q u.c.p.g.?

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

Nie
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?
art. 3a ust. 1 pkt 1?
Czy gmina realizuje obowiązki
art. 3a ust. 1 pkt 2?
wynikające z:
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
gospodarowanie odpadami
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?

Tak
Tak
Tak
1 korekta w ustawowo określonym terminie.
1 korekta w ustawowo określonym terminie.
Tak
18,6
0 (nie odebrano ani nie zebrano odpadów tego typu)
93,0
30,9
0 (nie odebrano ani nie zebrano odpadów tego typu)
56,3
30,2
0 (nie odebrano ani nie zebrano odpadów tego typu)
30,3
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
1

Tak

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

Tak. Dodatkowo na stronie internetowej Gminy umieszczony jest harmonogram odbioru odpadów,
informacje o wysokości opłaty za odpady komunalne segregowane i niesegregowane, terminy płatności
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacja iż opłatę można uiścić w kasie Urzędu
Gminy lub na podany nr rachunku bankowego.

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

Tak. Pierwszy wpis 12 grudnia 2012 r.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Tak

35.
36.
37.

48.

Nie weryfikowała.
Tak. Gmina wykreśliła podmiot na wniosek przedsiębiorcy.
Tak. Roczna Analiza Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy
Olszanica/kwiecień 2015 r. czyli w ustawowo określonym terminie.

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4 u.c.p.g.) Olszanica objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim, uchwalony
uchwałą Nr XXIV174/2012 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

Opis
4
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
- wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym,
- prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów
komunalnych w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,
- zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie
uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym
Regulaminie,
- przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy
w terminach wyznaczonych harmonogramem,
- niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek
materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali i budynków.
Ustalono następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l.,
2) pojemniki na odpady 120 l, 240 l, 1100 l.,
3) worki o pojemności od 60 l, 120 l.,
4) kontenery KP-7,
5) kontenery na odpady budowlane,
6) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 1,5 m3, 3 m3
Pojemniki, worki określone wyżej przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych i
segregowanych powinny być utrzymane w kolorze:
1) żółtym – w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia papieru, tworzyw
sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,
2) zielonym – w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia szkła,
kolorowego,
3) - w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia szkła białego,
4) czarnym w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia odpadów
zmieszanych,
Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach kontenerach o minimalnej
pojemności, uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych 30l na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na
każdą nieruchomość,
2) lokale handlowo-usługowe: punkty gastronomiczne, sklepy spożywcze, spożywczoprzemysłowe należy wyposażyć w pojemniki lub kontenery licząc 120 l na każde 10 m2
powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,
3) pozostałe lokale użytkowe licząc 120 l na każde 20 m2 powierzchni całkowitej, jednak co
najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,
5) dla hoteli, pensjonatów, budynków prowadzących agroturystykę itp. 20 l na
zakwaterowaną osobę,
6) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia,
7) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane
jest ustawienie na zewnątrz poza lokalem koszy lub pojemników na odpady,

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

3.

Na terenie nieruchomości pojemniki oraz worki z odpadami należy ustawiać w miejscu
wyodrębnionym, w granicach nieruchomości, dostępnym dla przedsiębiorstwa wywozowego,
na powierzchni równej, utwardzonej, zabezpieczonej przed gromadzeniem się wody i błota .
W przypadku gdy dojazd do nieruchomości jest utrudniony lub niemożliwy pojemniki, worki
powinny być w dniu wywozu odpadów wystawione w pobliżu przejezdnych ciągów
komunikacyjnych. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych stałych na terenie
nieruchomości powinny być estetyczne, szczelne, wykonane z materiałów trwałych,
zamykane. Kontenery i pojemniki na terenie zabudowy wielorodzinnej należy poddawać
okresowej dezynfekcji w szczególności po ich opróżnieniu w okresie upałów.
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) odpady komunalne nieselekcjonowane odbierane będą w cyklu dwutygodniowym,
2) odpady segregowane „ u źródła” odbierane będą raz w miesiącu,
3) odpady opakowaniowe segregowane w pojemnikach „IGLOO” ustawionych w miejscach
publicznych opróżniane będą systematycznie po ich napełnieniu,
4) odpady niebezpieczne z gospodarstw odbierane będą raz w roku,
5) zużyte opony, tekstylia, użyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, i inne odpady i
wielkogabarytowe z gospodarstw domowych będą przekazywane do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów lub odbierane będą raz w roku zgodnie z ustalonym
harmonogramem

Tak

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Olszanica objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim uchwałą Nr II/9/2014 Rady Gminy Olszanica z dnia 18
grudnia 2014 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tak

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?

Nie

5.

Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Opis (uwagi)
4
W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami stanowi
iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej
nieruchomości oraz stawki opłaty, o której mowa w § 3.
Ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów
zamieszkałych w wysokości 6 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną
nieruchomość.
Ponadto ustalono wyższe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
które nie są zbierane i odbierane selektywnie: w wysokości 9 zł miesięcznie od
osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
W § 3 ww. uchwały ustalono się stawkę za pojemnik o określonej pojemności:
120 l - 17 zł., 240 l - 29 zł., 1100 l - 106 zł., KP-7 - 1150 zł.
Za nieselektywne zbieranie odpadów stawka za pojemnik o określonej
pojemności: 120 l - 26,00 zł, 240 l - 44,00 zł., 1100 l - 159,00.zł, KP-7 1725,00.zł.
Rada gminy podjęła uchwałę przed wprowadzeniem tego przepisu, stawka
opłaty nie przekracza maksymalnej stawki opłaty określonej w art. 6k ust. 2a
pkt 1 i pkt 3 u.c.p.g..

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Olszanica objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim uchwałą Nr XXIV/183/2012 Rady Gminy Olszanica

z dnia 28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)

Tak

4.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Tak

Opis (uwagi)
4
Rada Gminy Olszanica ww. uchwalą ustaliła, że opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi zebranymi na terenie nieruchomości, uiszcza się kwartalnie w
następujących terminach: I rata do 15 marca, II rata do 15 maja, III rata do 15
września, IV rata do 15 listopada
Jeden raz na kwartał
Ustalono następujący tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi: w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Gminy.
Rada Gminy Olszanica podjęła uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyznaczono 8 inkasentów (po jednym
w każdym sołectwie). Wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 5% od kwot
zainkasowanych.

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Olszanica objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim uchwałą nr do uchwały Nr
XXIV/181/2012 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nie

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Tak

Opis (uwagi)
4
Rada Gminy ww. uchwałą, określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości zamieszkałych wraz z wykazem dokumentów potwierdzających
dane w niej zawarte, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
Określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy wraz z wykazem dokumentów potwierdzających dane
w niej zawarte
Deklaracje, o których mowa w ww. uchwale właściciele nieruchomości
obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w terminach:
1) do 15 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji
2) określonych w art. 6m ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach
Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dostarczyć:
1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy dokument
potwierdzający zamieszkanie w innym miejscu niż miejsce zameldowania,
2) oświadczenie o nie zamieszkiwaniu danej osoby,
3) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności
gospodarczej, likwidacja itp.

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Olszanica objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim uchwałą nr XXIV/162/2012
z dnia 30 października 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)
Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
1) Ustalono odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych od
właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne oraz z terenów, na których odpady powstają
sezonowo;
2) Zmieszane odpady komunalne z częstotliwością : styczeń, luty, marzec,
październik, listopad, grudzień – 1 raz w miesiącu; kwiecień, maj,
czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień – 2 razy w miesiącu. Odpady
komunalne zbierane w sposób selektywny z częstotliwością 1 raz w
miesiącu. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny pochodzące z gospodarstw domowych odebrane były 1 raz
w roku po uprzednim ogłoszeniu terminu zbiórki.
Nie utworzono PSZOK.

Nie

Nie podjęto

Nie

Nie podjęto

Nie

Nie podjęto

Nie

Nie podjęto

Nie

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Olszanica objętej cyklem kontrolnym w województwie
podkarpackim
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Tak

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Opis (uwagi)**
4
Rada Gminy w Olszanicy podjęła uchwałę fakultatywną
NRXXIV/179/2012 Rady Gminy Olszanica z dnia 28 grudnia 2012 r. w
sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
Rada Gminy ww. uchwałą postanawia o odbieraniu odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Nie dotyczy

Tabela 2. Informacje o gminie i obowiązki Gminy Osiek Jasielski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015 r.
L.p.
1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3.

4.

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?

5.

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

6.

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.

7.
8.

9.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

3
5425 wg stanu na dzień 31.12.2014 r. (dane ze spisu ewidencji ludności w gminie)
Nie dotyczy
1
Tak
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28
W okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu Gminy Osiek Jasielski w dniu 25 sierpnia 2014 r.
przeprowadzili kontrolę.
Jednakże w trakcie kontroli nie odniesiono się do problemu wszystkich niesegregowanych zmieszanych
odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości. Kontrola nie wykazała
nieprawidłowości.
Gmina nie prowadziła takiej kontroli.
Gmina na bieżąco nie weryfikowała takich sprawozdań. Wg. osoby udzielającej informacji przyczyną był
natłok obowiązków wynikających z zakresu czynności i brak czasu.
Nie

Gmina Osiek Jasielski utrzymuje i eksploatuje regionalną instalację do przetwarzania odpadów
komunalnych. Porozumienie międzygminne Nr KS.021.13.2013.H Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27
czerwca 2013 r. (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z dnia 16 sierpnia 2013 r. poz. 3023) w sprawie
współdziałania Gminy Krosno z Gminą Osiek Jasielski w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i
eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
W Gminie Osiek Jasielski ustanowiono selektywną zbiórkę odpadów. Wg przedstawionej w trakcie
kontroli ulotki selektywnie zebrane odpady mają być do 5 worków w różnych kolorach, tj.: żółty –
tworzywa sztuczne, czerwony – odpady metali, zielony – szkło, niebieski – papier i tektura w tym
opakowania wielomateriałowe, czarny – odpady zmieszane.
Nie

14.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?
Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?
Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

Nie

12.
13.

Gmina nie utworzyła żadnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z
wyjaśnieniem przyczyn nie utworzenia PSZOK-u był brak środków finansowych.
Brak PSZOK-u

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa
w art. 9q u.c.p.g.?
Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?
art. 3a ust. 1 pkt 1?
Czy gmina realizuje obowiązki
art. 3a ust. 1 pkt 2?
wynikające z:
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
gospodarowanie odpadami
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak.
Tak
8,37
0 (nie odebrano ani nie zebrano odpadów)
26,79
17,25
0 (nie odebrano ani nie zebrano odpadów)
17,25
23,31
100
36,19
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
1

Tak Na terenie Gminy Osiek Jasielski brak PSZOK-u. Na stronie internetowej Gminy brak informacji.

Tak.
Dodatkowo na stronie internetowej Gminy umieszczony jest harmonogram odbioru odpadów w okresie
od stycznia do czerwca 2015 r., informacje o wysokości opłaty za odpady komunalne segregowane i
niesegregowane, terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacja iż
opłatę można uiścić w kasie Urzędu Gminy, u sołtysów lub na podany nr rachunku bankowego.

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

Tak/16 stycznia 2012 r.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Tak

35.
36.
37.

48.

Nie
Tak/ Gmina wykreśliła podmiot na wniosek Przedsiębiorcy.
Roczna Analiza Systemu Gospodarowania odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Osiek
Jasielski/kwiecień 2015 r.

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4 u.c.p.g.) Gminy Osiek Jasielski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim,
uchwalony uchwałą Uchwała NR XXVIII/173/2012 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

Czy podjęto
(tak/nie)

Opis

1

2

3

4
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów, w sposób
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w następujący
sposób czyli selektywnie zebrane w stosownych workach i pojemnikach odpady takie jak:
a) papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
c) przeterminowane leki oraz chemikalia pozbawione ulotek oraz opakowań, które należy
zagospodarować jako makulaturę,
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) odpady biodegradowalne (odpady kuchenne, ogrodowe, zielone) można poddać
kompostowaniu na terenie nieruchomości na której powstały lub gromadzić te odpady
w stosownych workach lub pojemnikach,
odbierane będą na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej (zwartej) wzdłuż drogi
dojazdowej; Jej właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem
wystawiać je na pobocze drogi dojazdowej do posesji; na obszarach górskich i w terenach
rozproszonych, na których dojazd samochodu odbierającego odpady jest utrudniony, ich
właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane w wyznaczonych
terminach zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego wzdłuż drogi, którą porusza się
samochód przedsiębiorcy odbierającego odpady.
Na terenie Gminy Osiek Jasielski do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować
następujące rodzaje pojemników, kontenerów i worków:
1) pojemniki o pojemności od 60 do 1100 litrów,
2) kontenery na odpady typu KP o pojemności od 7 do 10 m3,
3) pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów
o pojemności nie mniejszej niż 60 litrów,
4) kosze uliczne na odpady o pojemności minimalnej 30 litrów,
5) kontenery na odpady budowlano- remontowe,
6) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane leki , zużyte
baterie, itp.
Worki i pojemniki powinny posiadać następującą kolorystykę:
1) żółty – przeznaczony na tworzywa sztuczne,
2) czerwony - przeznaczony na metale ( puszki oraz drobny złom),
3) zielony - przeznaczony na szkło
4) niebieski - przeznaczony na papier i tekturę i opakowania wielomateriałowe,
5) brązowy – przeznaczony na odpady biodegradowalne i zielone,
6) szary - przeznaczony na gruz budowlany i zimny popiół,
7) czarny - przeznaczony na zmieszane odpady komunalne,
8) bezbarwny, przeźroczysty – pozostałe drobne odpady selektywnie odbierane
(przeterminowane leki, zużyte baterie).
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią
ilość pojemników (worków) do gromadzenia odpadów komunalnych uwzględniając ilość
wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość osób z nich korzystających. Odpady
selektywnie zebrane powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników i worków.

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

3.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej nie rzadziej niż:
a) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na miesiąc,
b) zebrane selektywnie - papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady
wielkomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – co najmniej raz w roku;
d) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone- dwa razy w roku w terminie
określonym w harmonogramie,
e) odpady wielkogabarytowe, budowlane, zużyte opony – dwa razy do roku w terminie
określonym w harmonogramie;
2) z terenów do użytku publicznego:
a) opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia jednak nie
rzadziej niż raz w miesiącu,
b) opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje sukcesywnie
w miarę ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc

Tak

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Osiek Jasielski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim nr XXXI/184/2013 Rady Gminy
Osiek Jasielski z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty
(w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Nie

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?

Nie

5.

Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Opis (uwagi)
4
Od liczby mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości
4zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującą dana nieruchomość w przypadku
zbierania odpadów w sposób selektywny
13zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującą dana nieruchomość w przypadku
zbierania odpadów w sposób nieselektywny
Nie ustalono stawki opłaty za pojemnik
Ustalone stawki nie przekraczają 1-2% przeciętnego miesięcznego dochodu
rozporządzanego na 1 osobę ogółem- za mieszkańca

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Osiek Jasielski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXXI/185/2013 z dnia
28 luty 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Osiek Jasielski (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)
4
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Osiek
Jasielski zobowiązani są do uiszczania na rzecz Gminy Osiek Jasielski opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w następujących
terminach:
- za miesiąc styczeń, luty, marzec do 15 marca ,
- za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja,
- za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września,
- za miesiąc październik, listopad, grudzień do 15 listopada
w kasie Urzędu Gminy Osiek Jasielski , przelewem, lub pocztą na rachunek
Gminy Osiek Jasielski
Właściciele nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Osiek
Jasielski zobowiązani są do uiszczania na rzecz Gminy Osiek Jasielski opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w następujących
terminach:

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)

Tak

- za miesiąc styczeń, luty, marzec do 15 marca ,

Tak

Na podstawie uchwały Nr XL/233/2013 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 21
listopada 2013r w sprawie wyznaczenia inkasentów, ustalenia wynagrodzenia za
inkaso oraz poboru w drodze inkasa należnych podatków od osób fizycznych, od
nieruchomości ,leśnego, rolnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na terenie gminy jest 8 inkasentów. Są to sołtysi poszczególnych
miejscowości. Wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów wsi od zebranych kwot za
inkaso opłat wynosi:
Sołectwo Czekaj – 5,0%
Sołectwo Mrukowa-5,5%
Sołectwo Osiek Jasielski-5,0%
Sołectwo Pielgrzymka -4,0%
Sołectwo Samoklęski- 3,0%
Sołectwo Świerchowa- 4,25%
Sołectwo Załęże-4,25%
Sołectwo Zawadka Osiecka -4,25%

4.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Osiek Jasielski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXXI/186/2013
z dnia 28 luty 2013r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Osiek Jasielski (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nie

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Tak

Opis (uwagi)
4
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera
pouczenie następującej treści:
1. W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty
wymienionej w poz. 32 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa .
2. Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do
właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
3. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy, w razie niezłożenia deklaracji za
gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji, właściwy organ – wójt, burmistrz, prezydent
miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym
średnia ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o
podobnych charakterze.
Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Osiek Jasielski, 38-223 Osiek Jasielski
112.
Termin złożenia deklaracji:
Pierwsza deklaracja do 30.04,.2013r. W terminie 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej
nieruchomości odpadów. Kolejną w terminie 14 dni od dnia następnej zmiany.
W uchwale nie określono warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
W celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dopuszcza się oświadczenie o nie
zamieszkaniu danej osoby.

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Osiek Jasielski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXXI/187/2013
z dnia 28 luty 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)
Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
Gmina Osiek Jasielski w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zobowiązuje się do odbierania odpadów komunalnych gromadzonych
w workach foliowych, pojemnikach o pojemności 110/120 l oraz odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
z nieruchomości:
1) na których zamieszkują mieszkańcy,
2) na których mieszkańcy przebywają sezonowo.
Ustalono odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez
właścicieli nieruchomości z terenów zamieszkałych, z terenów na których
odpady powstają sezonowo. Jednocześnie ustalono częstotliwość odbioru
odpadów komunalnych w następujący sposób:
1. Odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny, będą odbierane
wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością 1 raz
w miesiącu.
2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, będą odbierane
wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością 1 raz
w miesiącu.
3. Pozostałe odpady komunalne m.in. zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych oraz odpady
wielkogabarytowe będą odbierane z częstotliwością 2 razy w roku zgodnie
z harmonogramem.
4. Sposób świadczenia usług przez PSZOK (np. kody odpadów
odbieranych od mieszkańców) – brak PSZOKu.

Nie

Nie podjęto

Nie

Nie podjęto

Nie

Nie podjęto

Nie

Nie podjęto

Nie

Nie podjęto

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w gminie Osiek Jasielski objętej cyklem kontrolnym w województwie
podkarpackim nie zostały podjęte
L.p.
1

Treść uchwały
2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Opis (uwagi)**
4

Nie dotyczy

Tabela 2. Informacje o gminie i obowiązki Gminy Radomyśl n/Sanem objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015
L.p.
1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

3
7451 osób (dane wg ewidencji ludności prowadzonej w gminie)
Nie dotyczy

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?
Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane protokołem
z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.
Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|
Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

2

tak
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
Wg informacji udzielonej przez przedstawiciela Gminy, w okresie objętym kontrolą WIOŚ, Gmina nie
prowadziła kontroli przedsiębiorcy, odbierającego odpady komunalne, ponieważ wywiązywał się z zapisów
umowy. W lutym 2014 r. prowadzono korespondencję dotyczącą przyczyny dostarczania odpadów do
instalacji zastępczej zamiast do RIPOK. Do Gminy trafiały pojedyncze sygnały o nieodebraniu odpadów w
wyznaczonym terminie, przy czym okazywało się, że mieszkańcy nie wystawiali odpadów na czas przejazdu
śmieciarki. W związku z powyższym Wójt nie widział potrzeby przeprowadzania dodatkowych kontroli
przedsiębiorcy.
j.w.
Tak
Kontrolowana Gmina prowadzi weryfikację kwartalnych sprawozdań, składanych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady z jej terenu, na podstawie przedkładanych co miesiąc faktur za wykonaną usługę, do
których dołączane są karty przekazania odpadów oraz miesięczne raporty zawierające informacje o ilościach
i rodzajach odebranych odpadów, opracowane na podstawie kart przekazania odpadów.
Nie dotyczy
Należy opisać frakcje, które są selektywnie zbierane w gminie. W przypadku, gdy selektywna zbiórka
odpadów polega na zbieraniu tzw. „frakcji suchej” i „frakcji mokrej”, należy to uwypuklić.

14.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)
Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale na
„frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?
Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?
Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

Nie

16.

Czy gmina w terminie przekazała sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q
u.c.p.g.?

11.
12.
13.

2013 r.
2014 r.

Nie
W Gminie nie utworzono dotychczas PSZOK. Wg wyjaśnień przedstawiciela PSZOK-u nie utworzono z
powodu braku funduszy.
Nie utworzono PSZOK

21.03.2013 r.
02.04.2014 r. (wysłano 31.03.2014 r.)

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?
art. 3a ust. 1 pkt 1?
Czy gmina realizuje obowiązki
art. 3a ust. 1 pkt 2?
wynikające z:
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4 u.c.p.g.)
w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
gospodarowanie odpadami
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9
u.c.p.g.?

01.04.2015 r. (wysłano 31.03.2015 r.)
1 wezwanie
1 wezwanie
Do dnia zakończenia kontroli Marszałek Województwa nie wezwał Gminy do poprawienia sprawozdania
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
4

Gmina Radomyśl nad Sanem na stronie internetowej www.radomysl.pl, w zakładce „Nowy system
gospodarki odpadami” nie udostępniła informacji wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, na temat:
1) podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radomyśl nad
Sanem;

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

35.
36.
37.

48.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia? (art.
9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę gospodarki
odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i udostępniła
ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

2) miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Radomyśl nad Sanem, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
3) osiągniętych przez gminę w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczeniu masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
4) punktów selektywnego zbierania odpadów – Gmina nie utworzyła PSZOK;
5) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, za 2012 i 2013 r.
Ww. informacje za 2014 r., zawarto natomiast w rocznym raporcie pn. ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADOMYŚL NAD SANEM ZA 2014 ROK.
W gminie funkcjonuje Centrum Edukacji Ekologicznej, kierujące swe działania w stronę głównie dzieci i
młodzieży. Prowadzona w Gminie Radomyśl nad Sanem, edukacja ekologiczna. W ramach edukacji
dorosłych mieszkańców Gminy, podjęto następujące działania:
1/ do wszystkich domów w Gminie, dostarczono ulotki zawierające informacje o nowym systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi; informacje umieszczany były poza tym na tablicach ogłoszeń we
wszystkich sołectwach;
2/ w dniach od 6 do 10 maja 2013 r. w godzinach od 16 do 20, zorganizowano spotkania z mieszkańcami we
wszystkich miejscowościach Gminy; celem spotkań było przybliżenie zasad funkcjonowania nowego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym segregacji odpadów oraz pomoc w wypełnieniu
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3/ informacje o systemie gospodarowania odpadami umieszczano w wydawanym przez Gminę
dwumiesięczniku „Biuletyn Informacyjny”, dostępnym dla wszystkich mieszkańców w formie papierowej,
bezpłatnie w Urzędzie Gminy, Kościołach Parafialnych oraz sklepach na terenie każdej miejscowości w
Gminie.
Tak – 1 styczeń 2012 r.
Tak, wyłącznie na podstawie oświadczeń

Gmina nie weryfikuje wniosków
Wykreślono dwa podmioty na ich wniosek
Gmina sporządziła analizę (bez tytułu) - podpisano 30 kwietnia 2014 r. przez osoby sporządzające analizę.
Opracowania nie umieszczono na stronie internetowej gminy ani w BIP.
Sporządzono analizę gospodarki odpadami za 2015 r. z datą 15 kwietnia 2015 r. pn. ANALIZA STANU
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RADOMYŚL NAD SANEM
ZA 2014 ROK, i umieszczono ją na stronie internetowej Gminy.

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4 u.c.p.g.) Radomyśl n/Sanem objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim,
uchwalony uchwałą Nr XX/167/2012 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz uchwałą Nr XXII/188/2013 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem
z dnia 25 marca 2013 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

Czy podjęto
(tak/nie)

Opis

1

2

3

4
Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku na
terenie podległej nieruchomości m.in. poprzez wypełnianie obowiązków, takich jak:
1/ wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów oraz
utrzymywanie tych urządzeń we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2/ prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów powstałych na terenie nieruchomości,
3/ przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i zmieszanych uprawnionemu
podmiotowi.
Selektywna zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest z podziałem na frakcje: papier i
tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe; odpady zielone z
pielęgnacji terenów zielonych, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
opakowaniowe ulegające biodegradacji; przeterminowane leki; zużyte baterie; odpady
budowlane i rozbiórkowe; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i odpady
wielkogabarytowe; zużyte opony; niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe
oleje,
pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych
niebezpiecznych używanych w gospodarstwie), odzież i tekstylia
1/ pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l;
2/ worki o pojemności 120 l w kolorach: zielony - szkło; żółty – tworzywa sztuczne;
niebieski – papier, tektura i opakowania wielomateriałowe; brązowy – odpady zielone i
ulegające biodegradacji;
3/ kosze uliczne o pojemności od 10 do 20 l,
Odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach o min. pojemności uwzględniając
następujące normy miesięczne:
1/ dla budynków mieszkalnych – 20 l na mieszkańca, co najmniej jeden pojemnik 120 l na
każdą nieruchomość, odpady segregowane w pojemnikach co najmniej 120 l;
2/ dla szkół i przedszkoli – 3 l na każdego ucznia /dziecko i pracownika, co najmniej jeden
pojemnik 120 l;
3/ dla punktów handlowych – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, co najmniej jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt;
4/ dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
5/ dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
6/ dla cmentarzy – 120 l na powierzchnię 100 m2, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zostały ustalone w następujący sposób:
A/ odpady zmieszane - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
B/ odpady zbierane selektywnie w workach - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
C/ odpady zielone zbierane selektywnie – odbierane od połowy kwietnia do końca listopada –
1 raz w miesiącu;
D/ pozostałe odpady – wg ustalonego harmonogramu, co najmniej 1 raz w roku lub
dostarczane osobiście do miejsca wskazanego przez gminę.
Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych określono jako nie rzadziej niż raz w miesiącu.

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Radomyśl n/Sanem objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XX/163/2012 z
dnia 28 grudnia 2012 r. oraz uchwałą nr XXII/185/2013 z dnia 25 marca 2013 r. zmienioną uchwałą nr XXX/253/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. (w terminie
ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tak

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?
Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

4
W zależności od gospodarstwa domowego:
1/ zamieszkałego przez 1 osobę,
2/ zamieszkałego przez 2 osoby,
3/ zamieszkałego przez 3 i więcej osób.
A/ w przypadku odpadów zbieranych selektywnie:
1) dla gospodarstwa zamieszkałego przez 1 osobę – 10 zł,
2) dla gospodarstwa zamieszkałego przez 2 osoby – 16 zł,
3) dla gospodarstwa zamieszkałego przez 3 osoby i więcej – 18 zł;
B/ w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie:
1) dla gospodarstwa zamieszkałego przez 1 osobę – 25 zł,
2) dla gospodarstwa zamieszkałego przez 2 osoby – 28 zł,
3) dla gospodarstwa zamieszkałego przez 3 osoby i więcej – 30 zł;
A/ w przypadku odpadów zbieranych selektywnie:
1) o pojemności 120 l – w wysokości 18 zł,
2) o pojemności 240 l – w wysokości 35 zł,
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 82 zł.
B/ w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie:
1) o pojemności 120 l – w wysokości 33 zł,
2) o pojemności 240 l – w wysokości 50 zł,
3) o pojemności 1100 l – w wysokości 100 zł;
W dniu uchwalania stawek, przepis art. 6k ust. 2a u.c.p.g. nie obowiązywał

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6k ust. 4 u.c.p.g. nie
obowiązywał

5.

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Radomyśl n/Sanem objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XX/165/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz uchwałą nr XXII/187/2013 z dnia 25 marca 2013 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)

Tak

4.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Tak

Opis (uwagi)
4
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest przez
właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminach: za styczeń i luty – do 28
lutego; za marzec i kwiecień – do 30 kwietnia; za maj i czerwiec – do 30
czerwca;
za lipiec i sierpień – do 31 sierpnia; za wrzesień i październik – do 31
października; za listopad i grudzień – do 10 grudnia, począwszy od lipca 2013 r.
Raz na dwa miesiące
Z dołu - opłatę uiszcza się gotówką do rąk inkasenta lub przelewem na rachunek
bankowy Gminy.
Wyznaczono dwóch inkasentów, którzy otrzymują zapłatę w wysokości 12% od
zebranej kwoty opłaty za odpady

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Radomyśl n/Sanem objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, uchwałą
nr XX/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. oraz uchwałą NR XXII/186/2013 z dnia 25 marca 2013 r., zmienioną uchwałą nr XXX/254/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.
(w terminie ustawowym)
L.p.
1

Treść uchwały
2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tak

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Nie

Opis (uwagi)
4
Określono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z
objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełniania oraz pouczeniem, że
deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Określono, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w Urzędzie
Gminy Radomyśl nad Sanem przy ul. Rynek Duży 7, w następujących
terminach: do 31 maja 2013 r. – pierwsza deklaracja; do 31 grudnia 2013 r. –
złożenie deklaracji uwzględniającej zmiany wprowadzone uchwałą NR
XXX/254/2013 z dnia 29 listopada 2013 r.; do 14 dni od dnia zamieszkania na
danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; do 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany danych określonych w deklaracji.
Uchwała określa warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy ePUAP, poprzez
pobranie deklaracji ze strony i internetowej urzędu, wypełnienie, podpisanie
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu i wysłanie do Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem
na adres skrytki.Pomimo zapisu w uchwale, mieszkańcy Gminy Radomyśl nad
Sanem nie mają możliwości złożenia deklaracji w ww. sposób, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
Nie dotyczy

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w gminie Radomyśl n/Sanem objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XX/166/2012
z dnia 28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

2.

3.

4.

5.
6.

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)
Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
W ramach opłaty od właścicieli nieruchomości odbierana jest każda ilość
odpadów z następującą częstotliwością:
1/ papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal, opakowania
wielomateriałowe; nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
2/ odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych, odpady ulegające
biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; od
połowy kwietnia do końca listopada – 1 raz w miesiącu;
3/ pozostałe odpady komunalne zbierane selektywnie, w tym:
przeterminowane leki; zużyte baterie; odpady budowlane i rozbiórkowe;
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; meble i odpady
wielkogabarytowe; zużyte opony; niebezpieczne (farby, kleje,
rozpuszczalniki, odpadowe oleje, pozostałości po środkach ochrony roślin i
opakowania po tych środkach i innych niebezpiecznych używanych w
gospodarstwie), odzieży i tekstyliów – wg ustalonego harmonogramu, co
najmniej 1 raz w roku lub dostarczane osobiście do miejsca wskazanego
przez gminę.
W uchwale nie dokonano zapisu o odbieraniu w ramach opłaty,
zmieszanych odpadów komunalnych. Wg wyjaśnienia przedstawiciela
Gminy, jest to niezamierzony błąd pisarski, zaś odpady te odbierane są
faktycznie od mieszkańców w każdej ilości z częstotliwością jeden raz
w miesiącu.
Dotychczas nie utworzono PSZOK.

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3a u.c.p.g. nie
obowiązywał

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3b u.c.p.g. nie
obowiązywał

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3b u.c.p.g. nie
obowiązywał

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3d u.c.p.g. nie
obowiązywał

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3b u.c.p.g. nie
obowiązywał

Tabela 1. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Radomyśl n/Sanem objętej cyklem kontrolnym
w województwie podkarpackim uchwałą nr XX/162/2012 Rady Gminy Radomyśl nad Sanem z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązków odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Czy podjęto
(tak/nie)
3

L.p.

Treść uchwały

1

2

Opis (uwagi)**

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Tak

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

4
Zgodnie z uchwałą Gmina Radomyśl nad Sanem przejęła obowiązek
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Tabela 2. Informacje o Gminie Stubno objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim w roku 2015
L.p.
1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

Maciej Marek F.U.H. „EKO-LINE” Usługi Komunalne, Buszkowice 62, 37-710 Żurawica

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane protokołem
z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.

Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

14.

3

1

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

13.

4 186 - (dane ze spisu ewidencji ludności w gminie)
3 186 – (dane z deklaracji)
Nie dotyczy

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?

10.

12.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale na
„frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?
Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?
Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

Tak

Tak – kontrole związane z procedurą przetargową mające na celu sprawdzenie czy podmiot zgłoszony do
przetargu spełnia warunki techniczne i organizacyjne do wykonywania działalności – bez działań
pokontrolnych.
Firma świadcząca usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych sporządza raz w miesiącu i przesyła do
gminy protokoły z wykonania usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu
Gminy.
Ustalono, że nie było podstaw ze strony Wójta Gminy Stubno do wszczęcia postępowań administracyjnych
w sprawie nałożenia kar na przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Tak – jest to stały nadzór nad prawidłowym wykonywaniem działalności przez firmę świadczącą usługi.
Tak. Wpływające sprawozdania są na bieżąco weryfikowane. Najczęściej ewentualnie uwagi i niejasności
wyjaśniane były telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Tak

Gmina Stubno nie buduje, nie utrzymuje i nie eksploatuje własnych lub wspólnych z innymi gminami
regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji:
papieru i makulatury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych, metali, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i
rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów biodegradowalnych (gałęzie, liście, trawa)
Nie
Nie – z powodu braku środków finansowych w budżecie Gminy
Brak PSZOK

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

16.

Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.?

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

Nie
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?
art. 3a ust. 1 pkt 1?
Czy gmina realizuje obowiązki
art. 3a ust. 1 pkt 2?
wynikające z:
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4 u.c.p.g.)
w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
gospodarowanie odpadami
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9
u.c.p.g.?

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak - 1 wezwanie
Tak
Tak
Mieszkańcy Gminy nie przekazywali tych odpadów firmie odbierającej
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
1 – iloczyn ilości mieszkańców danej nieruchomości i stawki jednostkowej za odpady

Tak

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

35.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?

36.

Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?

37.

48.

Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia? (art.
9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę gospodarki
odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i udostępniła
ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Tak - W sposób zwyczajowo przyjęty, wszelkie informacje są przekazywane mieszkańcom Gminy na
tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej i na zebraniach wiejskich. Jeszcze w roku 2012 w związku z
wejściem w życie nowej ustawy, wszyscy mieszkańcy Gminy otrzymali ulotki informacyjno- instruktażowe
o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z harmonogramem odbioru odpadów na
najbliższy okres. Informacje dostarczono w formie ulotek oraz drogą internetową. W ulotce zamieszczono
krótką instrukcję segregowania odpadów z wykorzystaniem odpowiednich pojemników i worków na
odpady. W ulotce informacyjnej zawarto najważniejsze informacje dotyczące obowiązków Gminy oraz
właścicieli nieruchomości.
Na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieszczono informację o numerze telefonu do merytorycznego
pracownika Urzędu Gminy udzielającego szczegółowych informacji n/t gospodarowania odpadami
komunalnymi.
Nasilenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi odbyło się przed i bezpośrednio po wdrożeniu ustawy. W latach następnych działania
edukacyjne zastąpiła praktyka i wnioski wyciągane z funkcjonowania systemu.
Tak – od 28.02.2012r.
Tak – posiłkując się opinią o danym podmiocie

j.w. Każdy podmiot działający w branży co najmniej kilka lat pozostawia ślad po wykonywanej działalności.
Podmioty „nowe” i jeszcze nieznane są sprawdzane bardziej wnikliwie, łącznie z fizyczną weryfikacją
prawdziwości danych zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków do wykonywania działalności.
Nie
Tak - Stan gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2013 został podsumowany w „Analizie stanu
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stubno za 2013 rok” – kwiecień 2013 rok

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Stubno objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, uchwalony uchwałą nr
XX/176/2012 Rady Gminy w Stubnie z dnia 28 grudnia 2012r. (w terminie ustawowym)
L.p.
1

1.

Treść uchwały
2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Czy podjęto
(tak/nie)

Opis

3

4
W uchwale określono, że : w drodze selektywnej zbiórki, wydzieleniu z wytworzonych na
terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają odpady surowcowe: odpady
opakowaniowe z papieru i tektury, odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z
tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe, ze szkła bezbarwnego i kolorowego, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, nie opakowaniowe odpady z papieru i tektury, odpady
roślinne, odpady z remontów, odpady wielkogabarytowe i zużyte opony, odpady
niebezpieczne, odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
30 l - na każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
3 l - na każdą z osób w związku z nauką na terenie szkoły każdego typu lub korzystaniem z
przedszkoli i żłobków;
5 l - na każdą osobę zatrudnioną poza handlem i usługami;
10 l - na każdą zatrudnioną osobę w handlu i usługach;
Każda zabudowana nieruchomość, na której zamieszkują lub przebywają ludzie, winna być
wyposażona co najmniej w jeden pojemnik lub worek do zbierania odpadów komunalnych o
objętości minimum 110 1. Najmniejsza, dopuszczalna objętość pojemnika/pojemników, przy
założeniu odbioru dwa razy w miesiącu, winna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców
lub osób przebywających na nieruchomości i średniej ilości wytwarzanych odpadów,
określonej jak w. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność
gastronomiczna lub handlowa w branży spożywczej, zobowiązani są do zapewnienia
dostępnego dla klientów pojemnika do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności, co
najmniej 110 1 oraz bieżącego utrzymywania wokół niego czystości
1 raz na dwa tygodnie. Odpady komunalne powinny być odbierane z częstotliwością
zapewniającą nie przepełnianie pojemników lub kontenerów oraz utrzymanie czystości i
porządku wokół pojemników (kontenerów) jednakże nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. W
przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się
obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów z terenu nieruchomości, przez jej właściciela,
po zakończeniu imprezy oraz, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie
spowodowane imprezą), z terenów przyległych. Usuwanie odpadów wielkogabarytowych,
remontowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego winno odbywać się
okresowo zgodnie z ogłoszonym harmonogramem lub w miarę potrzeby w terminach
uzgodnionych z przedsiębiorcą z uwzględnieniem zasad określonych Regulaminem.
Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów winno odbywać się z
częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia według harmonogramu
ustalonego przez przedsiębiorcę

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Stubno objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XX/171/2012 Rady Gminy
w Stubnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
zmieniona uchwałą nr III/14/2014 z dnia 12 grudnia 2014r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.
4.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?
Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Nie
Nie

5.

Opis (uwagi)
4
Iloczyn ilości mieszkańców danej nieruchomości i stawki jednostkowej za
odpady
7 zł od osoby za odpady segregowane
10 zł od osoby z odpady zmieszane
Nie dotyczy
Uchwała podjęta przed wprowadzeniem tego przepisu

Nie

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Stubno objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XX/172/2012 Rady Gminy w
Stubnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi zmieniona uchwałą nr
XXVII/245/2013 z dnia 6 września 2013r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

Czy podjęto
(tak/nie)
3
Tak

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)
Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Tak

4.

Tak

Opis (uwagi)
4
Do 15 ostatniego miesiąca danego kwartału
W pierwotnej uchwale (z grudnia 2012r. – miesięcznie), natomiast w aktualnej
zmienionej Uchwale -kwartalnie
z dołu
W kasie Urzędu Gminy, przelewem na konto U.G. oraz u 8 inkasentów
(inkasentami są sołtysi poszczególnych miejscowości)

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Stubno objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XX/173/2012 Rady Gminy
w Stubnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości zmieniona uchwałą nr XXVII/247/2013 z dnia 6 września 2013 roku (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nie

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Nie

Opis (uwagi)
4
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi załącznik do uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklaracja obejmuje szczegółowe objaśnienia dotyczące sposobu jej
wypełniania, sposobu selektywnego gromadzenia odpadów na poszczególne
frakcje oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu
wykonawczego.
Pierwszą deklarację należało złożyć w terminie do 29 marca 2013r.
Uchwała określa termin i miejsce składania deklaracji: do 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, powstania na
danej nieruchomości odpadów komunalnych lub zmiany przez gminę wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami.
Deklarację należy przekazać do Urzędu Gminy.
Na razie Gmina nie posiada środków finansowych na uruchomienie takiego
systemu.
Przyjmowane są oświadczenia mieszkańców zawarte w deklaracjach bez
wymogu potwierdzania odrębnymi dokumentami.

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Stubno objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą Rady Gminy w Stubnie
nr XX/174/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

2.

3.

4.

5.
6.

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)
Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez
właściciela nieruchomości ilość odpadów komunalnych,
2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie
prowadzone dwa razy w miesiącu,
3) odpady komunalne segregowane typu: szkło, metal, tworzywa sztuczne,
papier, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
odbierane będą raz w miesiącu w systemie workowym,
4) punkt selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych typu: opony,
sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD (kompletny) będzie świadczył usługi co
drugi poniedziałek w godzinach od 700 do 1000,
5) w centrach wsi i na osiedlach wielorodzinnych postawione zostaną
pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i plastiku typu „pet”.
Odpady będą odbierane z częstotliwością:
- z obszarów zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej, nie rzadziej
niż: a/ zmieszane odpady komunalne – 2 razy w miesiącu,
b/ zebrane selektywnie – 1 raz w miesiącu,
c/ pozostałe zebrane selektywnie, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe – nie rzadziej niż 1
raz na kwartał.
Z terenów do użytku publicznego:
a/ opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia,
jednak nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
b/ opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców
wtórnych, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, następuje
sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu

Nie

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

Tak

Tak
Tak

Odpady będą odbierane z częstotliwością - nie rzadziej niż: a/ zmieszane odpady
komunalne – 2 razy w miesiącu. Odpady komunalne powinny być odbierane z
częstotliwością zapewniającą nie przepełnianie pojemników lub kontenerów
oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników (kontenerów)
jednakże nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.
Skargi na działalność przedsiębiorcy mogą być zgłaszane telefonicznie,
internetowo lub bezpośrednio do pracownika Gminy względnie do wójta
Gminy.
W Uchwale dotyczącej Regulaminu (Uchwała Rady Gminy Nr
XX/176/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku) zawarto zapis – „po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Stubno objętej cyklem kontrolnym w województwie
podkarpackim nie zostały podjęte.
L.p.

Treść uchwały

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)**

1

2

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

4

Nie

Nie dotyczyt

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

Tabela 2. Informacje i obowiązki Gminy Świlcza objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015
L.p.
1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3.

4.

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?

5.

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

6.

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.

7.

Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?

8.

9.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

15 956 stan na dzień 31.12.2014 r.

3

Nie dotyczy
1

Tak
1. Firma Handlowo-Usługowa-Transportowa „KAM” Andrzej Dziuba 39-120 Sędziszów Młp.,
Krzywa 12 1A,
2. Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. 33-100 Tarnów,
ul. Krakowska 46 Partnerzy konsorcjum: EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Młp., ul. Towarowa 4A,
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie, Al. Sikorskiego 428
Wójt Gminy Świlcza w okresie objętym kontrolą przeprowadził dwie kontrole(w lipcu i sierpniu 2014 r.)
przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. Sporządzono protokół z kontroli podmiotu odbierającego
odpady komunalne z terenu Gminy Świlcza - Firma Handlowo-Usługowa-Transportowa „KAM” Andrzej
Dziuba 39-120 Sędziszów Młp., Krzywa 12 1A. Kontrolą objęto spełnienie wymogów rozporządzenia
Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Kontrolą objęto spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.
w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Nie stosowano pisemnych wezwań do poprawy sprawozdania, a ewentualne uwagi wyjaśniane były
telefonicznie.
Nie wzywano

Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Nie uczestniczy
również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji wspólnie z innymi gminami.
Papier i makulatura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, metal, opakowań wielomateriałowe,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady
biodegradowalne, odpady zielone, popioły pochodzące z instalacji domowego ogrzewania

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

12.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?

Nie

13.

Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?

Na terenie Gminy Świlcza utworzono jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do
PSZOK przyjmowane są bezpłatnie surowce wtórne i odpady niebezpieczne, wyłącznie od mieszkańców
gminy Świlcza. Przekazujący dostarcza surowce wtórne i odpady niebezpieczne we własnym zakresie. Do
PSZOK można przekazać odpady, tj. stare meble, opony, papier i tekturę, odpady elektryczne i
elektroniczne, zużyty sprzęt AGD, metale, baterie i akumulatory, tworzywa sztuczne, szkło

opakowaniowe, środki ochrony roślin, lampy fluorestenyjne, farby i lakiery, kwasy, detergenty, oleje i
tłuszcze, popiół z palenisk domowych, odpady biodegradowalne, odpady budowlane.
14.

Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

Tak

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

Nie

16.

Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa
w art. 9q u.c.p.g.?

17.

18.

19.

20.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
wymagany poziom?

Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
wymagany poziom?

Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
wymagany poziom?

2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania

21.

Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?

22.

Czy gmina realizuje obowiązki
wynikające z:

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

art. 3a ust. 1 pkt 1?
art. 3a ust. 1 pkt 2?
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
Metoda ustalenia stawki za 1
nieruchomość
gospodarowanie odpadami
w zależności od ilości zużytej wody z danej
komunalnymi w gminie:
2
nieruchomości

Tak
Tak
Tak
1
1
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Nie uczestniczy
również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji wspólnie z innymi gminami.
jw.
jw.
jw.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
1

32.

3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

35.
36.
37.

48.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Tak
Gmina Świlcza prowadziła i prowadzi kampanię informacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi po zmianie systemu gospodarowania odpadami po 1 lipca 2013 r. Od styczniu
2013 r. rozpoczęła się kampania edukacyjna w lokalnej gazetce pn. „Trzcionka” – kwartalnik
informacyjny Gminy Świlcza. Zamieszczano w nim artykuły poświęcone nowemu systemowi
gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. Gmina
organizowała zebrania wiejskie z mieszkańcami sołectw, na których udzielano informacji o nowym
systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, o prawach i obowiązkach właścicieli nieruchomości,
określonych w uchwałach. Pracownicy Urzędu Gminy świadczyli również pomoc w wypełnianiu
deklaracji. Przed złożeniem deklaracji, mieszkańcy zaopatrywani byli w specjalne broszurki poświęcone
nowemu systemowi gospodarowania odpadami w gminie, w szczególności o sposobie segregacji odpadów
komunalnych.
Tak – 1 stycznia 2012 r.
Tak

W trakcie kontroli przeprowadzonej przez pracownika UG Świlcza w lipcu 2014 r. zweryfikowano
oświadczenie podmiotu pod względem spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.
Tak – na wniosek.
Tak

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Świlcza objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, uchwalony uchwałą
nr XXXI/240/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym). Uchwała Nr XXXIII/255/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie
Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Świlcza, na mocy której traci moc Uchwała Nr XXXI/240/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia
28 grudnia 2012 r. Uchwała Nr LII/414/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 16 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości
i Porządku na Terenie Gminy Świlcza.
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

Opis
4
Uchwałą wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania, następujących odpadów: papieru
i makulatury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzywa sztucznego, metali (np. puszki,
złom), opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach), przeterminowanych
leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów budowlanych
i rozbiórkowych (do 1m3), zużytych opon, odpadów biodegradowalnych i odpadów
zielonych, popioły pochodzące z instalacji domowego ogrzewania, pozostałych zmieszanych
odpadów komunalnych.
– pojemniki o pojemności od 60 do 1100 litrów;
– kontenery na odpady typu KP o pojemności od 3 do 38 m3;
– pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów
o pojemności nie mniejszej niż 60l;
– kosze uliczne na odpady o pojemność minimalnej 30 litrów;
– kontenery na odpady budowlano-remontowe;
– pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane leki, zużyte baterie,
itp.
– z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej nie rzadziej niż:
zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie; zebrane selektywnie – papier i
makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale (puszki i drobny złom), opakowania
wielomateriałowe – jeden raz na dwa tygodnie; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny –
dwa razy w roku w terminie określonym harmonogramie; odpady ulegające biodegradacji i
odpady zielone – jeden raz na dwa tygodnie; odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – dwa
razy w roku; popioły,
– z obszarów zabudowy wielorodzinnej: zmieszane odpady komunalne sukcesywnie w miarę
zapełnienia pojemników, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie; zbierane selektywnie
odpady – papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe – sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników nie rzadziej niż jeden raz
na dwa tygodnie; zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – dwa razy w roku; odpady
ulegające biodegradacji i odpady zielone – sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników nie
rzadziej jednak niż jeden raz na dwa tygodnie; odpady wielkogabarytowe, zużyte opony –
dwa razy w roku;
– z terenów do użytku publicznego: opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w
miarę ich zapełnienia; opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
surowców wtórnych stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego – nie
rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Świlcza objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXXI/241/2012 z dnia
28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym). Uchwała Nr XLV/351/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, na mocy której traci moc Uchwała Nr XXXI/241/2012 Rady Gminy Świlcza z dnia
28 grudnia 2012 r.
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.
4.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?
Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Nie
Nie

4
Miesięczna opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Nieselektywnego zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w wysokości
14,00 zł miesięcznie.
Zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny w
wysokości 5,90 zł brutto miesięcznie
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

5.

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Świlcza objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXXI/243/2012 z dnia
28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)
4
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz na kwartał,
w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca tego kwartału

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)

Tak

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Świlcza lub
gotówką w kasie Urzędu Gminy w Świlczy

4.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Nie

Nie dotyczy

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w gminie Świlcza objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXXI/244/2012 z dnia
28 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym). Uchwała Nr XXXIV/262/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/244/2012
Rady Gminy Świlcza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości. Uchwała Nr XXXVII/271/2013 Rady Gminy Świlcza z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tak

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Nie

Opis (uwagi)
4
Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z objaśnieniami dotyczącymi
sposobu jej wypełniania
Obowiązek złożenia pierwszej deklaracji przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
powstaje w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów
komunalnych.
Obowiązek złożenia kolejnej deklaracji przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Deklarację właściciele nieruchomości obowiązani są składać w siedzibie Urzędu
Gminy Świlcza osobiście, za pośrednictwem poczty albo drogą elektroniczną na
adres: ug.swilcza@intertele.pl lub ug.swilcza@pro.onet.pl.
Nie dotyczy

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Świlcza objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXXI/242/2012 z dnia
28 grudnia 2012r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

2.

3.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Uwagi, sposób realizacji
4

Tak

1) W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady w każdej
ilości
2) Ustalono także, że komunalne odpady zmieszane oraz odpady tj. papier,
metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, odpady
komunalne ulegające biodegradacji odbierane są z terenu nieruchomości
z częstotliwością co najmniej jeden raz na dwa tygodnie.
Uchwalono, że zebrane selektywnie odpady, tj. przeterminowane leki i
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po środkach ochrony
roślin, opakowania po farbach, rozpuszczalnikach olejach odbierane będą
jeden raz w miesiącu lub na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów;
odpady zebrane selektywnie, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – dwa razy w roku
3) Do PSZOK można przekazać odpady, tj. stare meble, opony, papier
i tekturę, odpady elektryczne i elektroniczne, zużyty sprzęt AGD, metale,
baterie i akumulatory, tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, środki
ochrony roślin, lampy fluorestenyjne, farby i lakiery, kwasy, detergenty, oleje
i tłuszcze, popiół z palenisk domowych, odpady biodegradowalne, odpady
budowlane.

Nie

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

Nie

Rada Gminy Świlcza nie podejmowała uchwały w sprawie ustanowienia w
okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne
nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż
raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza częstotliwość
odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów
stanowiących odpady komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin
miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.);

4.

Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)

5.

Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)

Nie

Rada Gminy Świlcza nie podejmowała uchwały w sprawie określenia trybu i
sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.).

6.

Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Nie

–

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Świlcza objętej cyklem kontrolnym w województwie
podkarpackim
L.p.
1

Treść uchwały
2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)**
4

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

Tabela 2. Informacje o gminie i obowiązki Gminy Baranów Sandomierski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015
L.p.
1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3.

4.

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?

5.

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

6.

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.

7.
8.

9.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

12.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?

3
Według stanu na dzień 31.12.2014 – 12 581 osób (dane wg ewidencji ludności prowadzonej w gminie)
Nie dotyczy
2

Tak
Od 1.07.2013-30.06.2014 - Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa
Wola;
Od 1.07.2014 do 31.12.2016 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-KWIAT Sp. z o.o. Wola Jachowa
94A, 26-008 Górno;
W okresie objętym kontrolą, gmina prowadziła kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, w zakresie przestrzegania warunków zawartej umowy. Do wglądu
udostępniono protokoły z przeprowadzonych kontroli w 2013 r., 2014 r. oraz 2015 roku. W dwóch
przypadkach (kontrola w dniach:12.03.2014 i 24.08.2014) stwierdzono nieodebranie wszystkich odpadów
w ramach prowadzonego odbioru odpadów selektywnie zbieranych (według harmonogramu i zgłoszenia
przez mieszkańców) z terenu niektórych nieruchomości. Po wyjaśnieniach telefonicznych, przedsiębiorcy
zobowiązali się do odebrania odpadów następnego dnia. Burmistrz nie prowadził postępowań
administracyjnych w sprawie nałożenia kar i nie nakładał kar na przedsiębiorców odbierających odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości.
J.w.
Gmina nie prowadzi na bieżąco weryfikacji kwartalnych sprawozdań przekazywanych przez podmioty
odbierające odpady komunalne
Weryfikacja sprawozdań prowadzona jest na etapie sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy, w wyniku której kierowane były do
przedsiębiorców wezwania w celu zweryfikowania danych zawartych w sprawozdaniu kwartalnym.

Gmina Baranów Sandomierski nie buduje i nie posiada własnej regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, nie partycypuje również w kosztach budowy, utrzymania i eksploatacji takiej
instalacji z innymi gminami
W gminie ustanowiono selektywną zbiórkę odpadów w workach, w kolorach odpowiadających zbieranej
frakcji:
a) szkło – biały, a od 1 lipca 2014 r. zielony;
b) papier – niebieski
c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe –żółty;
d) odpady ulegające biodegradacji- brązowy
Nie

14.

Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?
Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

Na dzień zakończenia kontroli, zakończono budowę PSZOK (19 maja 2015 r.). Obiekt nie został
przekazany do eksploatacji, ze względu na stwierdzone usterki.
Tak, został zlokalizowany w miejscowości Skopanie, położonej w centrum gminy, umożliwiając tym
samym łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

Nie

16.

Czy gmina w terminie przekazała sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q
u.c.p.g.?

13.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?
art. 3a ust. 1 pkt 1?
Czy gmina realizuje obowiązki
art. 3a ust. 1 pkt 2?
wynikające z:
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
gospodarowanie odpadami
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
komunalnymi w gminie:
nieruchomości
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego

Tak
Tak
Tak
1 wezwanie
1 wezwanie
Do dnia zakończenia kontroli Marszałek Województwa nie wezwał Gminy do poprawienia sprawozdania
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Nie
4

4

w zależności od gospodarstwa domowego

32.

Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

35.
36.
37.

48.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Gmina Baranów Sandomierski na stronie internetowej www.baranowsandomierski.pl, w zakładce
„Wiadomości” nie udostępniła niżej wymienionych informacji wymaganych ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach:
1) nazwy podmiotu, który będzie prowadził punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych od 1 lipca 2015 r.,
2) nazw i adresów firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
Gmina prowadziła i nadal kontynuuje działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Na stronie internetowej Urzędu Miasta i
Gminy Baranów Sandomierski, w zakładce „Aktualności” umieszczane były i są informacje o nowych
zasadach gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmujących szczegółowy sposób segregowania
odpadów komunalnych na terenie gminy Baranów Sandomierski. W zakładce tej umieszczano również
wszystkie informacje związane z nowym systemem gospodarowania odpadami, w tym podejmowane
przez Radę Miejską uchwały, wzory deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, harmonogramy wywozów odpadów dla poszczególnych miejscowości, informacje o
mobilnych zbiórkach odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych,
wielkogabarytowych. W ramach edukacji ekologicznej kierowanej w stronę dzieci i młodzieży, gmina
wraz z przedstawicielami szkół, wielokrotnie organizowały tzw. Happeningi o tematyce ochrona
środowiska, segregacja odpadów, pikniki ekologiczne, konkursy i przedstawienia. Podczas ww. spotkań
organizowano również zbiórkę makulatury, baterii, zużytych tonerów, nakrętek itp. Gmina była także
sponsorem zakupionych dla nauczycieli oraz uczniów materiałów edukacyjnych np. „Eko plusy i minusy”.
W kampanii edukacyjnej brali również Dyrektorzy szkół, którzy rozprowadzali materiały szkoleniowe
przygotowane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Ponadto, wszystkim właścicielom
nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych przesłano lub dostarczono do miejsca ich zamieszkania,
ulotki dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, sposobu segregacji śmieci,
udzielono pomocy w wypełnianiu deklaracji, według opracowanego harmonogramu dla poszczególnych
miejscowości gminy.
Tak – styczeń 2012 r.
Tak, wyłącznie na podstawie oświadczeń

Gmina nie weryfikuje wniosków
Wykreślono dwa podmioty na ich wniosek
„Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 r.” (bez daty ) sporządzona została i
umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w dniu 1 kwietnia 2013 r..
Analizę gospodarki odpadami za 2014 r. z datą marzec 2015 r. pn. „ Roczna analiza stanu gospodarki
odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Baranów Sandomierski za 2014 r.”, w dniu 15 maja
2015 r. udostępniono na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4 u.c.p.g.) Baranów Sandomierski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim,
uchwalony uchwałą nr XXXVI/254/12 z dnia 27.12.2012 r., uchylony uchwała nr XXXVII/268/2012 z dnia 29 stycznia 2013 r., zastąpiony uchwałą nr LIII/386/2014
z dnia 25 lutego 2014 r. (po terminie ustawowym)
L.p.
1

Treść uchwały
2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

Opis
4
Zobowiązano właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali zbiórkę odpadów w sposób
selektywny do zbierania następujących frakcji odpadów; papier, opakowania szklane,
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone ulegające
biodegradacji, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i
rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia i odzież, popioły zimne, styropian budowlany i
opakowaniowy oraz odpady niebezpieczne i problemowe typu: opakowania po farbach,
rozpuszczalnikach, lakierach, środkach ochrony roślin, kleje
1. Zmieszane odpady komunalne: pojemniki lub worki w kolorze czarnym, o poj.:
a) w zabudowie jednorodzinnej o poj. 60 l;
b) w zabudowie wielorodzinnej o poj.120 l;
c) na terenie nieruchomości niezamieszkałych o poj.60 l;
d) na terenie obiektów użyteczności publicznej o poj. 60 l;
e) drogi publiczne, kosze uliczne o poj.20 l
2. Odpady selektywnie zbierane, z wyłączeniem zabudowy wielorodzinnej; worki o poj.60 l.
w kolorach odpowiadających zbieranej frakcji:
a) szkło –zielony;
b) papier – niebieski
c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe –żółty;
d) odpady ulegające biodegradacji- brązowy.
3. Odpady selektywnie zbierane z zabudowy wielorodzinnej; pojemniki o minimalnej
poj.1100 l na każdy rodzaj odpadu.
4.Zbiórka odpadów w tzw. „gniazdach zbiórki”, których pojemność powinna być
dostosowana do rodzaju i ilości gromadzonych w nich odpadów
Pojemniki lub worki powinny być ustawiane w stałym miejscu, najlepiej zadaszonym, z
dostępem dla osób odbierających odpady. Za utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym
pojemników odpowiada podmiot odbierający odpady.
a) z zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych;
- odpady zmieszane, nie rzadziej niż 1 raz/miesiąc.
- odpady zbierane selektywnie tj. opakowania szklane, papier, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, nie rzadziej niż 1
raz/miesiąc;
b) z zabudowy wielorodzinnej
- odpady zmieszane, nie rzadziej niż 3 razy/tydzień.
- odpady zbierane selektywnie tj. opakowania szklane, papier, metale, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, nie rzadziej niż 1
raz/tydzień;
- odpady zbierane selektywnie tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i
akumulatory, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony- nie rzadziej niż 2 razy/rok;
- z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, opróżnianie koszy powinno odbywać się
w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz/miesiąc.
Odpady z terenów nieruchomości odbierane będą przez przedsiębiorcę od poniedziałku do
piątku, w godz. od 7-20, w wyjątkowych sytuacjach może mieć miejsce w innym terminie,
według ustalonego harmonogramu.

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Baranów Sandomierski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr
XXXVIII/278/13 z dnia 26 lutego 2013 r., zmieniona uchwałą nr LVIII/409/14 z dnia 11 czerwca 2014 r. (po terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

7)

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?

Nie

5.

Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Tak

Opis (uwagi)
4
W zależności od wielkości gospodarstwa domowego odpowiadającego liczbie
osób zamieszkujących daną nieruchomość
A/ w przypadku odpadów zbieranych selektywnie z terenów zamieszkałych:
1) gospodarstwo 1 osobowe- 6 zł,
2) gospodarstwo 2 osobowe- 11 zł,
3) gospodarstwo 3 osobowe- 16 zł,
4) gospodarstwo 4 osobowe- 21 zł,
5) gospodarstwo 5 osobowe -25 zł.
6) gospodarstwo 6 osobowe- 28 zł,
7) gospodarstwo 7 osobowe i większe- 32 zł,
B/ w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie z terenów zamieszkałych:
1) gospodarstwo 1 osobowe- 10 zł,
2) gospodarstwo 2 osobowe- 19 zł,
3) gospodarstwo 3 osobowe- 27 zł,
4) gospodarstwo 4 osobowe- 33 zł,
5) gospodarstwo 5 osobowe -38 zł.
6) gospodarstwo 6 osobowe- 42 zł,
7) gospodarstwo 7 osobowe i większe- 48 zł,
A/ w przypadku odpadów zbieranych selektywnie:
1) za pojemnik o pojemności 110/120 l-12 zł,
2) za pojemnik o pojemności 240 l- 24 zł,
3) za pojemnik o pojemności 1100 l-110 zł,
4) za kontener pojemności 7,0 m3-650 zł,
5) za pojemnik o pojemności 60 l – 6 zł
B/ w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie:
1) za pojemnik o pojemności 110/120 l-18 zł,
2) za pojemnik o pojemności 240 l- 36 zł,
3) za pojemnik o pojemności 1100 l-170 zł,
4) za kontener o pojemności 7,0 m3- 950 zł,
5) za pojemnik o pojemności 60 l – 10 zł
W dniu uchwalania stawek, przepis art. 6k ust. 2a u.c.p.g. nie obowiązywał.
Jednakże ustalone stawki nie przekraczają maksymalnej stawki opłat określonej
w art.6k ust.2a pkt 1 ustawy o uciąg..
W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6k ust. 4 u.c.p.g. nie obowiązywał

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Baranów Sandomierski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr
XXXVIII/279/13 z dnia 26 lutego 2013 r. oraz uchwała nr XXXIX/292/13 z dnia 26 marca 2013 r. (po terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)

Tak

4.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Nie

Opis (uwagi)
4
Z terenów zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej:
1) do 10 lutego, za styczeń i luty,
2) do 10 kwietnia, za marzec i kwiecień,
3) do 10 czerwca, za maj i czerwiec,
4) do 10 sierpnia, za lipiec i sierpień,
5) do 10 października, za wrzesień i październik,
6) do 10 grudnia, za listopad i grudzień.
Z terenów zamieszkałych o zabudowie wielorodzinnej oraz z terenów, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani zostali
uiszczenia opłat w terminie, do 10 dnia następnego miesiąca.
Raz na dwa miesiące (zabudowa jednorodzinna) lub 1raz/miesiąc (zabudowa
wielorodzinna, tereny niezamieszkałe )
Z dołu, za pomocą przelewu lub pocztą na rachunek Gminy Baranów
Sandomierski.

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Baranów Sandomierski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, uchwałą nr
XXXVIII/280/13 z dnia 26 lutego 2013 r., zastąpiona uchwałą nr XXXIX/293/2013 z dnia 26 marca 2013 r., zmieniona uchwałą nr LVIII/410/14 z dnia 11 czerwca
2014 r. (po terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Tak

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Nie

Opis (uwagi)
4
We wzorze deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wyodrębniono część odnoszącą się do nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy oraz część przeznaczoną do wypełnienia w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych. Deklaracja zawiera pouczenie, że stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17
czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
W uchwale zawarto informację, że deklarację, należy złożyć do Urządu Miasta i
Gminy Baranów Sandomierski. Termin złożenia pierwszej deklaracji to.29
kwietnia 2013 r. oraz 14 dni od chwili zaistnienia zdarzeń mających wpływ na
powstanie albo wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty lub zaistnienia zdarzeń
mających wpływ na ich wysokość lub osobę, bądź podmiot zobowiązany do jej
zapłaty.
Uchwała określa sposób złożenia deklaracji; w formie pisemnej lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą
ePUAP, przy czym w formie elektronicznej, deklaracja musi być podpisana
bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Nie dotyczy

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Baranów Sandomierski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr
XXXVIII/277/13 z dnia 26 lutego 2013 r. (po terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)
Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
W ramach opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz na których
mieszkańcy przebywają okresowo, odbierana jest każda ilość odpadów
gromadzonych nieselektywnie lub selektywnie w pojemnikach, kontenerach
oraz w workach foliowych przeznaczonych na szkło, papier, tworzywa
sztuczne metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające
biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych, zmieszane odpady
pozostałe po segregacji, odpadów wielkogabarytowych, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny z następującą częstotliwością:
1/ Przy zabudowie jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych:
a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz/3 tygodnie;
b) odpady zbierane w sposób selektywny - nie rzadziej niż 1 raz/6 tygodni;
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych oraz
odpady wielkogabarytowe - podczas mobilnych akcji.
2/ Przy zabudowie wielorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż 3 razy/1 tydzień;
b) odpady zbierane w sposób selektywny - nie rzadziej niż 1 raz/tydzień;
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych oraz
odpady wielkogabarytowe - podczas mobilnych akcji.
Uchwała dopuszcza przyjmowanie bez ograniczeń ilościowych do PSZOK-a
następujących frakcji odpadów komunalnych:. odpady ulegające
biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady
zielone, tekstylia, szkła, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, szkło
okienne, popioły, styropiany budowlane i opakowaniowe. Rozpoczęcie
eksploatacji PSZOK-a jest planowane na 1 lipca 2015 r..

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3a u.c.p.g. nie
obowiązywał

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3b u.c.p.g. nie
obowiązywał

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3b u.c.p.g. nie
obowiązywał

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3d u.c.p.g. nie
obowiązywał

Nie

W dniu podejmowania uchwały, przepis art. 6r ust. 3b u.c.p.g. nie
obowiązywał

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Baranów Sandomierski objętej cyklem kontrolnym
w województwie podkarpackim uchwałą nr XXXVIII/276/13 z dnia 26 lutego 2013 r.
L.p.
1

Treść uchwały
2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)**
4
Zgodnie z uchwałą Gmina Baranów Sandomierski przejęła obowiązek
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Tak

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

Tabela 2. Informacje o Gminie Pruchnik objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim w roku 2015
L.p.
1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

3
9 971 mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2014 r. (dane ze spisu ewidencji ludności w gminie)
Nie dotyczy

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?

1

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o. 37-500 Jarosław,
ul. Przemyska 15

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.
Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

Tak

Tak

Tak
Tak
Tak

Na terenie Gminy Pruchnik nie ma instalacji do przetwarzania odpadów. Zebrane przez wyłonioną z
przetargu firmę - PGKiM Jarosław odpady komunalne z terenu Gminy są przewożone do instalacji
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „EMPOL” – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Młynach
(Młyny 111A), która pełni rolę instalacji regionalnej do przetwarzania odpadów komunalnych – sortownia
odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej.
Tak- właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a przedsiębiorca
odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów :
papieru i makulatury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali(np.puszki,złom),
opakowań wielomateriałowych ( np. opakowania po napojach ), przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (np.
mebli), odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów biodegradowalnych, w tym
odpadów zielonych, pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

12.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?

13.

Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?

Tak – na zasadzie umowy zawartej z firmą obsługującą Gminę ( PGKiM w Jarosławiu). Przyjmowane są
wszystkie odpady w/w bez ograniczeń ilościowych dostarczane do PSZOK transportem własnym lub
transportem PGKiM na koszt mieszkańca.

14.

Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

Tak

Nie

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

16.

Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa
w art. 9q u.c.p.g.?

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

Nie
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?
art. 3a ust. 1 pkt 1?
Czy gmina realizuje obowiązki
art. 3a ust. 1 pkt 2?
wynikające z:
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
gospodarowanie odpadami
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Iloczyn stawki jednostkowej (6 zł od osoby) i liczby mieszkańców posesji - 1

Tak

W sposób zwyczajowo przyjęty, wszelkie informacje są przekazywane mieszkańcom Gminy na tablicach
ogłoszeń oraz na stronie internetowej. W roku 2012 w związku z wejściem w życie nowej ustawy wszyscy
mieszkańcy Gminy otrzymali ulotki informacyjno- instruktażowe o nowym systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi wraz z harmonogramem odbioru opadów. Informacje dostarczono w formie
ulotek oraz drogą internetową. W informacji zawarto podstawowe informacje dotyczące obowiązków
Gminy oraz właścicieli posesji. W kolejnych latach, w miarę udoskonalania systemu zbiórki odpadów,
podejmowane były zebrania z mieszkańcami Gminy na szczeblu sołectw oraz całej gminy. Wszystkie
informacje dostępne były na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń, bezpośrednio od pracowników
merytorycznych UM Pruchnik oraz na stronie internetowej Gminy Pruchnik.

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

Tak – od 2012 r.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Nie – Rejestr od początku zawierał tylko jedna firmę, która została zweryfikowana pod względem
warunków technicznych oraz pod względem opinii wynikającej z dotychczasowej działalności.

35.
36.
37.

48.

Jak wyżej
Nie
Tak. „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pruchnik za rok 2014” została
sporządzona terminowo (do 30 kwietnia 2015 r.) oraz udostępniona na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie* (art. 4 u.c.p.g.) Pruchnik objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, uchwalony
uchwałą nr 159/XXI/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. (w terminie ustawowym )
L.p.

Treść uchwały

Czy podjęto
(tak/nie)

Opis

1

2

3

4
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a
przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów :
papieru i makulatury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali(np.puszki,
złom), opakowań wielomateriałowych ( np. opakowania po napojach ), przeterminowanych leków i
chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych
opon, odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych, pozostałych zmieszanych
odpadów komunalnych. Odpady będą zbierane i odbierane z częstotliwością:
- z obszarów zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej, nie rzadziej niż: zmieszane
odpady komunalne – 2 razy w miesiącu, zebrane selektywnie – 1 raz w miesiącu, pozostałe zebrane
selektywnie, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i
rozbiórkowe – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
Z terenów do użytku publicznego:
a/ opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak nie rzadziej
niż 2 razy w miesiącu,
b/ opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, stojących
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia,
jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
Na terenie Gminy Pruchnik do gromadzenia odpadów należy stosować następujące rodzaje
pojemników i worków:
- pojemniki o pojemności od 60 do 1100 litrów;
- kontenery na odpady typu KP o pojemności od 3 do 38 m3;
- pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności nie
mniejszej niż 60 l.;
- kosze uliczne na odpady o pojemności minimalnej 30 litrów;
- kontenery na odpady budowlano-remontowe;
- pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane leki, zużyte baterie, itp.
Worki i pojemniki powinny posiadać ujednoliconą kolorystykę oraz być oznaczone nadrukiem jakie
odpady należy w nich gromadzić. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia
nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych,
uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość osób z nich korzystających
(przy czym średnia ilość wytwarzanych odpadów na jednego mieszkańca w Gminie wynosi 20 litrów
tygodniowo).
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Na terenie Gminy Pruchnik do gromadzenia odpadów należy stosować następujące rodzaje
pojemników i worków:
- pojemniki o pojemności od 60 do 1100 litrów;
- kontenery na odpady typu KP o pojemności od 3 do 38 m3;
- pojemniki i worki na odpady z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności nie
mniejszej niż 60 l.;
- kosze uliczne na odpady o pojemności minimalnej 30 litrów;
- kontenery na odpady budowlano-remontowe;
- pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane leki, zużyte baterie, itp.

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

3.

Worki i pojemniki powinny posiadać ujednoliconą kolorystykę oraz być oznaczone nadrukiem jakie
odpady należy w nich gromadzić. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia
nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych,
uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ilość osób z nich korzystających
(przy czym średnia ilość wytwarzanych odpadów na jednego mieszkańca w Gminie wynosi 20 litrów
tygodniowo).
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a
przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów :
papieru i makulatury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali(np.puszki,
złom), opakowań wielomateriałowych ( np. opakowania po napojach ), przeterminowanych leków i
chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon,
odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych, pozostałych zmieszanych odpadów
komunalnych.
W/w odpady będą zbierane i odbierane z częstotliwością:
- z obszarów zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i zagrodowej, nie rzadziej niż:
a/ zmieszane odpady komunalne – 2 razy w miesiącu,
b/ zebrane selektywnie – 1 raz w miesiącu,
c/ pozostałe zebrane selektywnie, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady
wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony,
odpady budowlane i rozbiórkowe – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
Z terenów do użytku publicznego:
a/ opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak nie rzadziej
niż 2 razy w miesiącu,
b/ opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, stojących
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia,
jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Tak

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Pruchnik objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr 143/XIX/2012 z dnia
31 października 2012 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Nie

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?

Nie

5.

Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Opis (uwagi)
4
Iloczyn liczby mieszkańców posesji oraz stawki jednostkowej od osoby –
stanowią kryterium ustalenia opłaty
6 zł od osoby – za odpady selektywnie zebrane
10 zł od osoby – za odpady zmieszane
–
Rada gminy podjęła uchwałę przed wprowadzeniem tego przepisu, stawka
opłaty nie przekracza maksymalnej stawki opłaty określonej w art. 6k ust. 2a
pkt 1 i pkt 3 u.c.p.g.
Natomiast zgodnie z zapisem zawartym w jednej z uchwał, zwalnia się z opłat
szóstą osobę i kolejne osoby zamieszkujące daną nieruchomość

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Pruchnik, objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr 144/XIX/2012 z dnia
31 października 2012 r. (w terminie ustawowym)
2
Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czy podjęto
(tak/nie)
3
Tak

4
Kwartalnie - 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

Kwartalnie

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)
Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Tak

Na rachunek bankowy Gminy lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego – z góry

Nie

Nie dotyczy

L.p.
1.

1

4.

Treść uchwały

Opis (uwagi)

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Pruchnik objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim uchwałą nr 155/XX/2012 z dnia
29 listopada 2012r. (w terminie ustawowym)
L.p.
1
1.

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Treść uchwały
2
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Tak

Opis (uwagi)
4
Zgodna ze standardem, zawierająca oświadczenia dla składającego deklarację,
m.in. o możliwości wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o post. egz. w administracji.
Wymieniona informacja o terminach i miejscu składania deklaracji jest zawarta w
deklaracji.

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nie

Gmina nie posiada środków finansowych na utrzymywanie takiej infrastruktury.

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Nie

Nie dotyczy

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Pruchnik objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr 158/XXI/2012 z dnia
27 grudnia 2012r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
W zapisie ww. uchwały ustala się, że przedsiębiorca odbierze odpady
komunalne selektywnie zebrane, w każdej ilości, która zostanie umieszczona
w osobnych urządzeniach tj. pojemnikach lub workach. Odpady te będą
odbierane z częstotliwością: z obszarów zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej i
zagrodowej, nie rzadziej niż: zmieszane odpady komunalne – 2 razy w miesiącu,
zebrane selektywnie – 1 raz w miesiącu, pozostałe zebrane selektywnie, tj. zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i
rozbiórkowe – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. Z terenów do użytku publicznego:
opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak
nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, opróżnianie pojemników przeznaczonych do
selektywnej zbiórki surowców wtórnych, stojących na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego, następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak nie
rzadziej niż raz w miesiącu. Zamiar przekazania selektywnie zebranych
odpadów (poza terminem wynikającym z harmonogramu) mieszkaniec
Gminy zgłasza w Urzędzie Miejskim, który wskazuje adres odbioru tych

odpadów lub uzgadnia odbiór tych odpadów na koszt mieszkańca,
transportem PGKiM w Jarosławiu. Nieodpłatne dostarczenie pojemników i
worków przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)

2.

3.

4.

5.
6.

Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Nie

Odpady są odbierane w każdej ilości

Nie

Jest taka możliwość, po uprzednim porozumieniu zainteresowanego z Firmą
obsługującą Gminę

Nie

Telefonicznie do wyznaczonego pracownika U.M. lub bezpośrednio w
Urzędzie.

Nie
Tak

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Pruchnik objętej cyklem kontrolnym w województwie
podkarpackim
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)**
4

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

Tabela 2. Informacje i obowiązki Gminy Sokołów Małopolski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015
L.p.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

1

2

3

1.

Liczba mieszkańców

17 038 – dane na dzień 31.12.2013 r. (dane GUS)

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

Nie dotyczy

3.

4.

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?

1

Tak

5.

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

Zakład Komunalny Sp. z o.o. 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienna 7

6.

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.

Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski w dniu 27 sierpnia 2015 r. przeprowadził kontrolę
w firmie Zakład Komunalny Sp. z o.o. 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienna 7. Przedłożono do
wglądu protokół z kontroli ww. podmiotu. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

7.

Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?

8.

Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

9.

Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

Kontrola przeprowadzona została w zakresie spełniana przez podmiot wpisany do rejestru działalności
regulowanej wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca wykonujący działalność polegającą na
odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Tak

Nie stosowano pisemnych wezwań do poprawy sprawozdania, a ewentualne uwagi wyjaśniane były
telefonicznie.

Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Nie uczestniczy
również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji wspólnie z innymi gminami.
papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane leki
i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,
zużyte opony oraz odpady zielone.
Nie

14.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?
Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?
Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

Nie

12.
13.

2013 r.

Tak
Tak

Tak

16.

17.

18.

19.

20.

Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa
w art. 9q u.c.p.g.?
Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
wymagany poziom?

Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
wymagany poziom?

Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
wymagany poziom?

2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania

21.

Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?

22.

Czy gmina realizuje obowiązki
wynikające z:

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

art. 3a ust. 1 pkt 1?
art. 3a ust. 1 pkt 2?
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
gospodarowanie odpadami
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Nie uczestniczy
również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji wspólnie z innymi gminami.
jw.
jw.
jw.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Tak
4

Tak

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

35.
36.
37.

48.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Gmina Sokołów Małopolski prowadziła i prowadzi kampanię informacyjną w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie systemu gospodarowania odpadami po 1 lipca 2013
r. Od styczniu 2013 r. rozpoczęła się kampania edukacyjna w lokalnej gazetce pn. „Kurier Sokołowski”.
Zamieszczano w nim artykuły poświęcone nowemu systemowi gospodarowania odpadami, ze
szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. Nowe zasady gospodarowania odpadami
zamieszczane były również na stronie internetowej urzędu. Gmina organizowała zebrania wiejskie z
mieszkańcami sołectw, na których udzielano informacji o nowym systemie gospodarowania odpadami
komunalnymi, o prawach i obowiązkach właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach. Informacje
o zebraniach i spotkaniach umieszczane były w miejscach publicznych oraz na stronie internetowej gminy.
Pracownicy Urzędu Gminy świadczyli również pomoc w wypełnianiu deklaracji. Na tablicach
informacyjnych umieszczane były także plakaty informujące o nowym systemie.
Tak – 1 stycznia 2012 r.
Tak

Weryfikacji dokonywano na podstawie oświadczeń podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru
działalności regulowanej
Tak – na wniosek podmiotu
Tak

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Sokołów Małopolski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, uchwalony uchwałą
Nr XXV/217/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy i Miasta Sokołów Małopolski (w terminie ustawowym)
L.p.
1

1.

Treść uchwały
2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

Opis
4
Uchwałą wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania, następujących odpadów papieru i
tektury, metali, tworzywa sztuczne, szkła, opakowań wielomateriałowych, odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji, przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje
odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych.
W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, należy
stosować następujące rodzaje pojemników, kontenerów i worków:
1) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l i 240l;
3) worki o pojemności od 60 l do 120 l;
4) kontenery KP 5, KP 7, KP 10.
 odbiór zmieszanych odpadów komunalnych: z terenu zabudowy jednorodzinnej,
zagrodowej i wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na miesiąc; z nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne nie rzadziej niż raz na miesiąc;
 odbiór papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i szkła musi
odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników
i worków oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego, nie rzadziej niż raz na
miesiąc, z częstotliwością dostosowaną do warunków lokalnych;
 odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji następuje, nie
rzadziej niż dwa razy w roku, w okresie od 1 marca do 30 listopada, w odstępie co najmniej
6 miesięcy;
 częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego ustala się: opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków, przystanków z
częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy, jednak nie rzadziej niż raz na
miesiąc; opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, opakowań,
stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego z częstotliwością
zapobiegającą przepełnianiu się koszy, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc;

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Sokołów Małopolski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą Nr XXV/240/2012
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty (w terminie ustawowym). Uchwała Nr XXXV/346/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, na mocy której traci mocy uchwała Nr
XXV/240/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 19 grudnia 2012 r.
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Nie

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?
Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

5.

Nie

Opis (uwagi)
4
Uchwałą dokonano wyboru metody za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego oraz zróżnicowania
stawek opłaty w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
nieruchomość.
 odpady komunalne są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:

10 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

20 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego lub większego.
 odpady komunalne nie są zbierane i odbierane selektywnie, w wysokości:

25 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego,

50 zł od gospodarstwa domowego dwuosobowego lub większego.
Stawki za pojemnik określone zostały w uchwale fakultatywnej NR
XXVIII/258/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 6 lutego
2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez
gminę Sokołów Małopolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych, ich
zagospodarowania oraz wysokość cen za te usługi, na mocy której traci moc
uchwała NR XXVI/242/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia
19 grudnia 2012 r., opisanej w tab. 8
Nie dotyczy
Nie dotyczy.

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Sokołów Małopolski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą NR XXV/234/2012
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. (w terminie ustawowym). Uchwała NR XXVI/241/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na mocy której traci moc uchwała NR XXV/234/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie
Małopolskim z dnia 28 listopada 2012 r. Uchwała NR XXXI/305/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na mocy której traci moc uchwała NR XXVI/241/2012 Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim z dnia 19 grudnia 2012 r. Uchwała NR IV/24/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 25 luty 2015 r. w sprawie terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na mocy której traci moc uchwała NR XXXI/305/2013 Rady Miejskiej
w Sokołowie Małopolskim z dnia 29 maja 2013 r.
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)

Tak

4.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Nie

Opis (uwagi)
4
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania
jednorazowo na początku roku do 15 marca każdego roku lub kwartalnie w
następujących terminach: do 15 marca za I kwartał roku; do 15 maja za II kwartał
roku; do 15 września za III kwartał roku; do 15 listopada za IV kwartał roku.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania
jednorazowo na początku roku do 15 marca każdego roku lub kwartalnie.
Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub gotówką
w kasie Urzędu Gminy.
Nie dotyczy

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Sokołów Małopolski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą NR XXV/233/2012
Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (w terminie ustawowym). Uchwała NR XXXV/345/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia
30 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały NR XXV/233/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2012 r.
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nie

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Nie

Opis (uwagi)
4
Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z objaśnieniami dotyczącymi
sposobu jej wypełniania
Ustalono następujące terminy składania deklaracji: w terminie 14 dni od dnia
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca; w terminie 14 dni
od dnia powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
Korekta deklaracji, w przypadku wystąpienia zmiany danych będących podstawą
ustalenia wysokości należnej opłaty, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Nie określono warunku i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Nie dotyczy

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Sokołów Małopolski objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą Nr
XXV/232/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. (w terminie ustawowym). Uchwała NR VI/42/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia
29 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

2.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych: z terenu zabudowy
jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej: nie rzadziej niż raz na miesiąc;
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne nie rzadziej niż raz na miesiąc. Odbiór papieru, metali, tworzyw
sztucznych, opakowań wielomateriałowych i szkła: nie rzadziej niż raz na
miesiąc, z częstotliwością dostosowaną do warunków lokalnych. Odbieranie
od właścicieli nieruchomości odpadów ulegających biodegradacji następuje,
nie rzadziej niż dwa razy w roku, w okresie od 1 marca do 30 listopada, w
odstępie co najmniej 6 miesięcy. Do PSZOK bezpłatnie przyjmowane są
następujące frakcje odpadów: odpady z papieru, odpady z tworzyw
sztucznych, odpady z metali, odpady opakowań wielomateriałowych, odpady
szklane, odpady zielone, odpady biodegradowalne, odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, komunalne
odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, świetlówki i inne źródła
światła, przeterminowanych leki, chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje
odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory, komunalne odpady
niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. Oddawanie
odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwie domowym następuje
po okazaniu kopii złożonej w tut. Urzędzie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości lub dokumentu potwierdzającego uiszczanie ww. opłaty.

Nie

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

4.

Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

5.

Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

6.

Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Nie

–

3.

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalone w Gminie Sokołów Małopolski objętej cyklem kontrolnym
w województwie podkarpackim
L.p.
1

Treść uchwały
2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)**
4

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Tak

Uchwałą określono następujące rodzaje dodatkowych usług świadczonych
przez gminę w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów:
 udostepnienie pojemników na odpady komunalne:

pojemnik 110 l-120 l – 1,60 zł/m-c netto,

pojemnik 240 l – 3,20 zł/m-c netto,

pojemnik 1100 l – 8,00 zł/m-c netto,

pojemnik KP 7 – 16 zł/m-c netto;
 udostepnienie dodatkowych worków na selektywnie zebrane odpady
komunalne poprzez zakup od przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne wyłonionego w przetargu, za ceny wskazane przez
przedsiębiorcę;
 usługa dodatkowa, jednorazowego odbioru odpadów komunalnych
wynosi za:

pojemnik 110 l-120 l – 18 zł netto,

pojemnik 110 l na popioły – 9 zł netto,

pojemnik 240 l – 36 zł netto,

pojemnik 1100 l – 72 zł netto;
 za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady
budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie
oraz ich zagospodarowanie: kontener KP 7 (załadunek do 1 Mg) –
250 zł netto;



za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady
wielkogabarytowe oraz ich zagospodarowanie: kontener KP 7
(załadunek do 1 Mg) – 300 zł netto.

Tabela 2. Informacje o gminie Ustrzyki Dolne objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim w roku 2015
L.p.
1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?

3
18 152 mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
Nie dotyczy
2

Tak

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Brzegi Dolne 1, 38-700 Ustrzyki Dolne

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.
Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

Tak

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

Tak
Tak
Tak

Na terenie Gminy Ustrzyki Dolne znajduje się instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów –
Stacja Przeładunkowa Odpadów z Sortownią z/s siedziba przy ul. Przemysłowej 16 w Ustrzykach
Dolnych. Właścicielem instalacji jest Gmina Ustrzyki Dolne. Instalacja jest administrowana przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Brzegach Dolnych.
Stacja Przeładunkowa Odpadów z Sortownią odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych została
wpisana jako instalacja do zastępczej obsługi Regionu Południowo-Wschodniego w zakresie
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych – w Uchwale Nr XXIV/410/12 Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.
Tak- Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne
(wprowadzonym Uchwałą Nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29
października 2013 r.):
- Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów
komunalnych: makulatury, tworzyw sztucznych, opakowań szklanych bezbarwnych, opakowań szklanych
kolorowych i składowania ich w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, ustawionych na terenach
zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz na nieruchomościach, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, bądź w przypadku zabudowy jednorodzinnej w
odpowiednich workach, zgodnie z § 17 Regulaminu.

- Podmiot odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do odbierania każdej ilości odpadów
komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny i odpadów zmieszanych.
właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a przedsiębiorca
odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów :
papieru i makulatury, szkła bezbarwnego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali(np.puszki,złom),
opakowań wielomateriałowych ( np. opakowania po napojach ), przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (np.
mebli), odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów biodegradowalnych, w tym
odpadów zielonych, pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.
Nie

14.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?
Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?
Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

Nie

16.

Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa
w art. 9q u.c.p.g.?

12.
13.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?
art. 3a ust. 1 pkt 1?
Czy gmina realizuje obowiązki
art. 3a ust. 1 pkt 2?
wynikające z:
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?

Tak - 1. Przyjmowane są wszystkie odpady bez ograniczeń ilościowych.
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Mieszkańcy Gminy nie przekazywali tych odpadów
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
W roku 2014 mieszkańcy Gminy nie przekazali tych odpadów
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
gospodarowanie odpadami
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?

Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Iloczyn stawki jednostkowej (8 zł od osoby) i liczby mieszkańców danej nieruchomości (dot. odpadów
zbieranych selektywnie);
Iloczyn stawki jednostkowej (11 zł od osoby) i liczby mieszkańców danej nieruchomości (dot. odpadów
zbieranych nieselektywnie);
-1
Tak
W sposób zwyczajowo przyjęty, wszelkie informacje są przekazywane mieszkańcom Gminy na tablicach
ogłoszeń oraz na stronie internetowej. W roku 2012 w związku z wejściem w życie nowej ustawy wszyscy
mieszkańcy Gminy otrzymali ulotki informacyjno- instruktażowe o nowym systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi wraz z harmonogramem odbioru opadów. Informacje dostarczono w formie
ulotek oraz drogą internetową. W informacji zawarto podstawowe informacje dotyczące obowiązków
Gminy oraz właścicieli posesji. W kolejnych latach, w miarę udoskonalania systemu zbiórki odpadów,
podejmowane były zebrania z mieszkańcami Gminy na szczeblu sołectw oraz całej gminy. Wszystkie
informacje dostępne były na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń, bezpośrednio od pracowników
merytorycznych UM oraz na stronie internetowej Gminy.

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

Tak – od 2012 r.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Nie – Rejestr od początku zawierał 3firmy, które były zweryfikowane pod względem spełniania
warunków technicznych oraz pod względem rzetelności. Po sfinalizowaniu pierwszego przetargu,
pozostałe dwie firmy zgłosiły wykreślenie z rejestru.

35.
36.
37.

48.

Jak wyżej
Tak – na wnioski zainteresowanych podmiotów.
Tak. „Roczna analiza stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Ustrzyki Dolne za rok 2014” została
sporządzona terminowo (w kwietniu 2015r) oraz udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Analiza zawiera w/w zagadnienia.

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie* (art. 4 u.c.p.g.) Ustrzyki Dolne objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim,
uchwalony uchwałą Nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013 r., zastąpiona uchwałą nr XXXVIII/343/13 Rady Miejskiej
w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 października 2013r. (w terminie ustawowym )
L.p.

Treść uchwały

Czy podjęto
(tak/nie)

Opis

1

2

3

4
Podmiot odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do odbierania każdej ilości
odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli nieruchomości w sposób selektywny i
odpadów zmieszanych.
- Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki typu Igloo i
worki z tworzywa sztucznego o następującej kolorystyce:
a) biały z przeznaczeniem na opakowania szklane bezbarwne,
b) zielony z przeznaczeniem na opakowania szklane kolorowe,
c) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
d) niebieski z przeznaczeniem na makulaturę
e) czerwony z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne.
Pojemniki typu Igloo do selektywnej zbiórki odpadów ustawia się na nieruchomościach
wymienionych w § 16, zgodnie z kolorystyką wymienioną w ust. 1.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z kolorystyką wymienioną w ust. 1,
dostarcza nieodpłatnie podmiot odbierający odpady komunalne właścicielom nieruchomości
na terenie o zabudowie jednorodzinnej co trzy miesiące.
- Odpady komunalne wielkogabarytowe, zużyte opony oraz metale powinny być
gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający
korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i odbierane są bezpłatnie
dwukrotnie w ciągu roku w terminach uzgodnionych przez właścicieli nieruchomości z
podmiotem odbierającym odpady komunalne.
Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są (m.in.)
do:
- Utrzymania porządku, czystości, estetyki oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na
nieruchomości.
- Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników, kontenerów spełniających
wymagania PN-EN 840 bądź worków o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób
pozbywania się odpadów z nieruchomości oraz ilości osób stale lub czasowo przebywających
na jej terenie.
- Selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmujących w szczególności: papier,
metale, tworzywo sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające
biodegradacji, odpady zielone, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia, zużyte
akumulatory, ogniwa i baterie, opony, meble i odpady wielkogabarytowe, przeterminowane
lekarstwa oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
Uchwała Nr V/30/15 z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w ramach odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów – określa :
- „Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny, chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, metale,
meble i odpady wielkogabarytowe, przeterminowane lekarstwa oraz inne odpady
niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, odbierane są z terenu
nieruchomości dwa razy w roku w miesiącach: maj i wrzesień w dniach odbioru odpadów
komunalnych, oddzielnym transportem i przekazywane do specjalnie utworzonego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych”.

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

„Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje nieodpłatnie, dostarczone
we własnym zakresie, gromadzone w sposób selektywny odpady obejmujące: zużyty sprzęt
elektroniczny i elektryczny, chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, metale,
meble i odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji (nie
dotyczy odpadów gromadzonych w kompostownikach), przeterminowane lekarstwa oraz
inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
Odpady niebezpieczne należy zbierać do przeznaczonych do tego celu worków lub
pojemników.”
Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki typu Igloo i
worki z tworzywa sztucznego o następującej kolorystyce:
a) biały z przeznaczeniem na opakowania szklane bezbarwne,
b) zielony z przeznaczeniem na opakowania szklane kolorowe,
c) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
d) niebieski z przeznaczeniem na makulaturę
e) czerwony z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne.
Pojemniki typu Igloo do selektywnej zbiórki odpadów ustawia się na nieruchomościach
wymienionych w § 16, zgodnie z kolorystyką wymienioną w ust. 1.
Worki do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z kolorystyką
wymienioną w ust. 1, dostarcza nieodpłatnie podmiot odbierający
odpady komunalne właścicielom nieruchomości na terenie o zabudowie
jednorodzinnej co trzy miesiące. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług
w ramach odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na
obszarze Gminy Ustrzyki Dolne i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
§ 2. Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zebranych przez właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 3. 1. Ilość i wielkość pojemników oraz worków służących do gromadzenia odpadów
komunalnych, odbieranych w ciągu miesiąca od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość i wynosi:
a) dla nieruchomości zamieszkanej przez 1-2 osoby: 1 pojemnik o pojemności 0,11 m3 lub 2
worki o pojemności 60 l.;
b) dla nieruchomości zamieszkanej przez 3-4 osoby: 2 pojemniki o pojemności 0,11 m3 lub
4 worki o pojemności 60 l.;
c) dla nieruchomości zamieszkanej przez 5-6 osób: 3 pojemniki o pojemności 0,11 m3 lub 6
worków o pojemności 60 l.;
d) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób: jak w pkt c) oraz dodatkowo 1
pojemnik o pojemności 0,11 m3 lub 2 worki o pojemności 60 l. na każde kolejne 2 osoby;
e) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych: urządzenie o pojemności 0,11m3 na jedno
gospodarstwo domowe.
2. Ilość i wielkość worków służących do gromadzenia odpadów w sposób selektywny,
odbieranych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d) wynosi na
każdą osobę:
a) 1 worek o pojemności 120 l. na 1 miesiąc na papier,
b) 1 worek o pojemności 120 l. na 1 miesiąc na tworzywa sztuczne,
c) 1 worek o pojemności 90 l. na 3 miesiące na opakowania szklane bezbarwne,
d) 1 worek o pojemności 90 l. na 3 miesiące na opakowania szklane kolorowe,
e) 1 worek o pojemności 60 l. na 6 miesięcy na odpady niebezpieczne.
3. Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia odpadów w sposób selektywny,
odbieranych w ciągu miesiąca od właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt e)

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

wynosi: 5 pojemników typu Igloo o pojemności 1,5 m3, po jednym na odpowiednią frakcję
odpadów: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania szklane bezbarwne, opakowania
szklane kolorowe, odpady niebezpieczne.
4. Odpady komunalne zebrane w ilości większej niż określona w ust. 2, właściciele
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą oddawać bezpłatnie w dodatkowo
otrzymanych w tym celu workach. Podmiot odbierający odpady komunalne, zobowiązany
jest dostarczyć bezpłatnie worki na odpady w ilości odpowiadającej potrzebom danej
nieruchomości.
§ 4. Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych,
odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne wynosi:
1) dla szkół, przedszkoli i żłobków: urządzenie o pojemności 1,1 m3 na każde 200 dzieci,
uczniów korzystających z placówki;
2) dla obiektów świadczących usługi hotelarskie: urządzenie o pojemności 1,1 m3 na każde
20 miejsc noclegowych;
3) dla lokali handlowych: urządzenie o pojemności 1,1 m3 na każde 100 m2 powierzchni
użytkowej;
4) dla lokali gastronomicznych: urządzenie o pojemności 1,1 m3 na każde 30 miejsc
konsumpcyjnych;
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych: urządzenie o pojemności
1,1 m3 na każde 20 osób zatrudnionych w zakładzie pracy;
6) dla ogrodów działkowych: urządzenie o pojemności 0,11 m3 na jedną działkę;
7) dla garaży: urządzenie o pojemności 0,11 m3 na jedno miejsce postojowe;
8) dla zarządców dróg: 1 pojemnik o pojemności 60 l. przypadający na 100 mb ciągu
komunikacyjnego pieszego i obszaru drogowego przejścia granicznego w Krościenku;
9) dla pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne: 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3;
10) dodatkowo dla nieruchomości wymienionych w pkt 1-6 i 9: pojemniki o pojemności 1,5
m3, po jednym na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny:
makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania szklane bezbarwne, opakowania szklane
kolorowe, odpady niebezpieczne.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest
dokonywać odbioru odpadów według ustalonego przez siebie harmonogramu, przy
uwzględnieniu postanowień niniejszego paragrafu.
2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o zabudowie jednorodzinnej:
a) o zabudowie jednorodzinnej na terenach miejskich odpady odbierane są nie rzadziej niż
raz na 2 tygodnie,
b) o zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich odpady odbierane są nie rzadziej niż
jeden raz w tygodniu,
c) o zabudowie mieszkaniowej na terenach wiejskich odpady odbierane są nie rzadziej niż
jeden raz w miesiącu.
3. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy o zabudowie wielorodzinnej nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych na terenach miejskich,
odpady odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, z wyjątkiem nieruchomości, o
których mowa w § 4 pkt 7.
4. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
położonych na terenach wiejskich, w miesiącach od października do kwietnia odpady
odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w miesiącach od maja do września
odpady odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
5. Z pojemników na odpady umieszczonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych odpady
odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

6. Z nieruchomości, o których mowa w § 4 pkt 7 odpady odbierane są nie rzadziej niż dwa
razy w roku, łącznie z odbiorem innych odpadów powstających na nieruchomościach
wymienionych w ust. 2-4.
Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zebranych przez właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Ustrzyki Dolne objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą nr XXIX/257/12 Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty,
zastąpiona aktualnie uchwałą nr V/26/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tak

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?
Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Tak

5.

Nie

Opis (uwagi)
4
Iloczyn liczby mieszkańców posesji oraz stawki opłaty jednostkowej od osoby
–stanowią kryterium ustalenia opłaty
8 zł od osoby/miesiąc – za odpady selektywnie zebrane
11 zł od osoby/miesiąc – za odpady zmieszane
Uchwała Nr XXIX/261/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie stawki opłaty za
pojemnik na zbierania odpadów komunalnych.
Ustala się stawki opłat za pojemniki z odpadami komunalnymi w wysokości:
1. w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny:
a) opłata za jeden pojemnik o objętości 0,01 m3 (10 l) - 0,80 zł
b) opłata za jeden pojemnik o objętości 0,06 m3 (60 l) - 4,80 zł,
c) opłata za jeden pojemnik o objętości 0,11 m3 (110 l) - 8,80 zł,
d) opłata za jeden pojemnik o objętości 1,10 m3 (1100 l) - 88,00 zł,
e) opłata za jeden pojemnik o objętości 1,50 m3 (1150 l) - 120,00 zł,
f) opłata za jeden pojemnik o objętości 2,50 m3 (2500 l) - 200,00 zł,
g) opłata za jeden pojemnik o objętości 7 m3 (7000 l) - 560,00 zł,i ich
wielokrotność.
2. w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny:
a) opłata za jeden pojemnik o objętości 0,01 m3 (10 l) - 1,10 zł
b) opłata za jeden pojemnik o objętości 0,06 m3 (60 l) - 6,60 zł,
c) opłata za jeden pojemnik o objętości 0,11 m3 (110 l) - 12,10 zł,
d) opłata za jeden pojemnik o objętości 1,10 m3 (1100 l) - 121,00 zł,
e) opłata za jeden pojemnik o objętości 7 m3 (7000 l) - 770,00 zł, i ich
wielokrotność.

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Ustrzyki Dolne, objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą Nr XXIX/258/12 Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zastąpiona aktualnie uchwałą Nr V/28/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015 r. - (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)
4
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy uiszczają w terminach:
za I kwartał do 15 marca
za II kwartał do 15 maja
za III kwartał do 15 września
za IV kwartał do 15 listopada
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierane po
każdorazowym napełnieniu pojemników, uiszczają w terminie 7 dni od dnia
odebrania odpadów ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpił odbiór odpadów,
za okres całego miesiąca

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

Kwartalnie

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)

Tak

Na rachunek bankowy Gminy Ustrzyki Dolne, gotówką w kasie Urzędu
Miejskiego lub u inkasentów

4.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Tak

Inkasentami są sołtysi poszczególnych sołectw.

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Ustrzyki Dolne objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim uchwałą nr XXIX/259/12 Rady
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zastąpiona aktualnie uchwałą nr V/30/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 19 lutego 2015r. (w terminie ustawowym)
L.p.
1
1.

Treść uchwały
2
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Czy podjęto
(tak/nie)
3
Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nie

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Nie

Opis (uwagi)
4
Zgodna ze standardem, zawierająca oświadczenia dla składającego deklarację,
m.in. o możliwości wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o post. egz. w administracji.
Wymieniona informacja o terminach i miejscu składania deklaracji jest zawarta w
pouczeniu w dolnej części deklaracji.
W stosowanej praktyce mieszkańcy Gminy nie korzystają z tej możliwości, z
uwagi na brak takiej potrzeby. Również infrastruktura komunikacji elektronicznej
nie jest jeszcze w pełni przygotowana pod względem organizacyjnym.
Nie dotyczy

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Ustrzyki Dolne. objętej cyklem kontrolnym w województwie Podkarpackim uchwałą Nr XXIX/262/12
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w ramach odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zastąpiona aktualnie uchwałą nr VII/55/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z
dnia 7 maja 2015r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
zebranych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Ilość i wielkość pojemników oraz worków służących do gromadzenia
odpadów komunalnych, odbieranych w ciągu miesiąca od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uzależniona jest od liczby
osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:
a) dla nieruchomości zamieszkanej przez 1-2 osoby: 1 pojemnik o
pojemności 0,11 m3 lub 2 worki o pojemności 60 l.;
b) dla nieruchomości zamieszkanej przez 3-4 osoby: 2 pojemniki o
pojemności 0,11 m3 lub 4 worki o pojemności 60 l.;
c) dla nieruchomości zamieszkanej przez 5-6 osób: 3 pojemniki o
pojemności 0,11 m3 lub 6 worków o pojemności 60 l.;
d) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 6 osób: jak w pkt c)
oraz dodatkowo 1 pojemnik o pojemności 0,11 m3 lub 2 worki o pojemności
60 l. na każde kolejne 2 osoby;
e) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych: urządzenie o pojemności
0,11m3 na jedno gospodarstwo domowe.
2. Ilość i wielkość worków służących do gromadzenia odpadów w sposób
selektywny, odbieranych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w
ust. 1 pkt a) - d) wynosi na każdą osobę:
a) 1 worek o pojemności 120 l. na 1 miesiąc na papier,
b) 1 worek o pojemności 120 l. na 1 miesiąc na tworzywa sztuczne,
c) 1 worek o pojemności 90 l. na 3 miesiące na opakowania szklane
bezbarwne,
d) 1 worek o pojemności 90 l. na 3 miesiące na opakowania szklane
kolorowe,
e) 1 worek o pojemności 60 l. na 6 miesięcy na odpady niebezpieczne.
3. Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia odpadów w sposób
selektywny, odbieranych w ciągu miesiąca od właścicieli nieruchomości, o
których mowa w ust. 1 pkt e) wynosi: 5 pojemników typu Igloo o pojemności
1,5 m3, po jednym na odpowiednią frakcję odpadów: makulatura, tworzywa
sztuczne, opakowania szklane bezbarwne, opakowania szklane kolorowe,
odpady niebezpieczne.
4. Odpady komunalne zebrane w ilości większej niż określona w ust. 2,
właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą
oddawać bezpłatnie w dodatkowo otrzymanych w tym celu workach. Podmiot
odbierający odpady komunalne, zobowiązany jest dostarczyć bezpłatnie
worki na odpady w ilości odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.
Ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia odpadów
komunalnych, odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi:

1) dla szkół, przedszkoli i żłobków: urządzenie o pojemności 1,1 m3 na
każde 200 dzieci, uczniów korzystających z placówki;
2) dla obiektów świadczących usługi hotelarskie:urządzenie o pojemności
1,1 m3 na każde 20 miejsc noclegowych;
3) dla lokali handlowych: urządzenie o pojemności 1,1 m3 na każde 100 m2
powierzchni użytkowej;
4) dla lokali gastronomicznych: urządzenie o pojemności 1,1 m3 na każde 30
miejsc konsumpcyjnych;
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych: urządzenie o
pojemności 1,1 m3 na każde 20 osób zatrudnionych w zakładzie pracy;
6) dla ogrodów działkowych: urządzenie o pojemności 0,11 m3 na jedną
działkę;
7) dla garaży: urządzenie o pojemności 0,11 m3 na jedno miejsce postojowe;
8) dla zarządców dróg: 1 pojemnik o pojemności 60 l. przypadający na 100
mb ciągu komunikacyjnego pieszego i obszaru drogowego przejścia
granicznego w Krościenku;
9) dla pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne: 1 pojemnik o pojemności 1,1 m3;
10) dodatkowo dla nieruchomości wymienionych w pkt 1-6 i 9: pojemniki o
pojemności 1,5 m3, po jednym na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych
w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania szklane
bezbarwne, opakowania szklane kolorowe, odpady niebezpieczne.
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów według ustalonego przez
siebie harmonogramu, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego
paragrafu.
2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o zabudowie
jednorodzinnej:
a) (2)o zabudowie jednorodzinnej na terenach miejskich odpady odbierane są nie
rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
b) o zabudowie wielorodzinnej na terenach miejskich odpady odbierane są nie
rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
c) o zabudowie mieszkaniowej na terenach wiejskich odpady odbierane są nie
rzadziej niż jeden raz w miesiącu.
3. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy o zabudowie
wielorodzinnej nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
położonych na terenach miejskich, odpady odbierane są nie rzadziej niż jeden
raz w tygodniu, z wyjątkiem nieruchomości, o których mowa w § 4 pkt 7.
4. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, położonych na terenach wiejskich, w miesiącach od
października do kwietnia odpady odbierane są nie rzadziej niż jeden raz w
miesiącu, a w miesiącach od maja do września odpady odbierane są nie
rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
5. Z pojemników na odpady umieszczonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych
odpady odbierane są nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
6. Z nieruchomości, o których mowa w § 4 pkt 7 odpady odbierane są nie
rzadziej niż dwa razy w roku, łącznie z odbiorem innych odpadów
powstających na nieruchomościach wymienionych w ust. 2-4.
1. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty
sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i
baterie, opony, metale, meble i odpady wielkogabarytowe, przeterminowane
lekarstwa oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów

komunalnych, odbierane są z terenu nieruchomości dwa razy w roku w
miesiącach: maj i wrzesień w dniach odbioru odpadów komunalnych,
oddzielnym transportem i przekazywane do specjalnie utworzonego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje
nieodpłatnie, dostarczone we własnym zakresie, gromadzone w sposób
selektywny odpady obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, metale, meble i
odpady wielkogabarytowe, odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji
(nie dotyczy odpadów gromadzonych w kompostownikach), przeterminowane
lekarstwa oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów
komunalnych.
3. Odpady niebezpieczne należy zbierać do przeznaczonych do tego celu
worków lub pojemników.
4. Do punktu wymienionego w pkt 1, za dodatkową opłatą, w drodze
zgłoszenia konieczności odbioru, należy przekazać zebrane w sposób
selektywny odpady komunalne: budowlane i rozbiórkowe z prowadzonych
samodzielnie remontów.
2.

3.

4.

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)

5.

Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)

6.

Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Ustala się odbiór każdej ilości odpadów komunalnych zebranych przez
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
zebranych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Jest taka możliwość, po uprzednim porozumieniu zainteresowanego z
wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miejskiego
Tak – opis j.w.

Tak

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściciele nieruchomości mogą zgłaszać skargi do Urzędu Miejskiego w
Ustrzykach Dolnych telefonicznie pod nr (13) 460 80 06 i (13) 460 80 20 lub
osobiście w pokoju nr 22 lub nr 17.
Tak – „po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego”

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Ustrzyki Dolne objętej cyklem kontrolnym w województwie
podkarpackim uchwałą nr XXIX/260/12 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)**
4
Postanawia się o odbieraniu od dnia 1 lipca 2013 r. odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Tak

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

Tak

Uchwała Nr V/25/15 z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od
domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część
roku:
112 zł od domku rocznie jeśli odpady są selektywnie zbierane;
154 zł od domku rocznie dla odpadów zbieranych nieselektywnie

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Tabela 2. Informacje o gminie i obowiązki Gminy Zaklików objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015
L.p.
1

2

1.

Liczba mieszkańców

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3.

4.

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?

5.

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

6.

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.

7.

Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?

8.

9.

Opis (uwagi)

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

3
7811 osób (dane wg ewidencji ludności prowadzonej w gminie)
Nie dotyczy
2

tak
Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola
Burmistrz Zaklikowa przeprowadził jedną kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorcy świadczącego usługę w zakresie odbioru,
transportu i zagospodarowania odpadów, tj. MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli w dniu 7 sierpnia 2014 r.
Wg protokołu kontroli, nie stwierdzono nieprawidłowości.
Gmina prowadzi bieżącą kontrolę przedsiębiorcy na podstawie przedkładanych sprawozdań kwartalnych i
na ich podstawie, w związku z przekazywaniem odpadów do instalacji zastępczej zamiast instalacji
RIPOK, Burmistrz przy płatności za wykonywane usługi dwukrotnie potrącił z należnej kwoty, kary
umowne w łącznej wysokości 1000 zł (w zawartej z przedsiębiorcą umowie określono wysokość kar za
niedotrzymanie warunków umowy) .
Tak
Kontrolowana Gmina prowadzi weryfikację kwartalnych sprawozdań, składanych przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady z jej terenu, na podstawie przedkładanych co miesiąc faktur za wykonaną usługę, do
których dołączane są karty przekazania odpadów oraz miesięczne raporty zawierające informacje o
ilościach i rodzajach odebranych odpadów, opracowane na podstawie kart przekazania odpadów.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

Nie dotyczy

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów
komunalnych: papier i tektura (czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateriałowe, itp.); tworzywa sztuczne (folia, opakowania z tworzyw sztucznych, drobny złom);
szkło (w tym opakowania ze szkła); odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków;
odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne); odpady wielkogabarytowe; odpady z
remontów w ilości przekraczającej 120 l; przeterminowane leki; zużyte baterie i akumulatory; zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny; zużyte opony; niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe
oleje, pozostałości po środkach ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych niebezpiecznych
używanych w gospodarstwie), odzież i tekstylia.

12.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?

Nie

13.

Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?

10.

W Gminie nie utworzono dotychczas PSZOK. Wg wyjaśnień przedstawiciela PSZOK-u nie utworzono z
powodu braku funduszy. Otrzymano dofinansowanie z NFOŚiGW i aktualnie Gmina oczekuje na
pozwolenie na budowę PSZOK.

14.

Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

Nie utworzono PSZOK

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

Nie

16.

Czy gmina w terminie przekazała sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q
u.c.p.g.?

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?
art. 3a ust. 1 pkt 1?
Czy gmina realizuje obowiązki
art. 3a ust. 1 pkt 2?
wynikające z:
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
gospodarowanie odpadami
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego

Tak
Tak
Tak
2 wezwania
1 wezwanie
Do dnia zakończenia kontroli Marszałek Województwa nie wezwał Gminy do poprawienia sprawozdania
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Nie
Tak
W 2013 r. - 4
W 2014 r. – 1
W 2015 r. - 1

Gmina nie udostępniła na swojej stronie internetowej, informacji: w zakresie danych podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zaklików oraz nt. miejsc
zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Zaklików, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania za lata 2012 i 2013; nt. punktów
selektywnego zbierania odpadów; jak również zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Wg informacji udzielonej przez przedstawiciela Gminy Zaklików, kampania informacyjno-edukacyjna
prowadzona była poprzez umieszczanie w Biuletynie Gminnym informacji nt. nowego systemu
gospodarki odpadami komunalnymi oraz poprzez dostarczanie mieszkańcom ulotek informacyjnych.
Aktualnie Gmina nie prowadzi edukacji w tym zakresie.

32.

Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

Tak – 1 styczeń 2012 r.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie na
podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)

Tak, wyłącznie na podstawie oświadczeń

35.
36.
37.

48.

Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Gmina nie weryfikuje wniosków
Wykreślono jeden podmiot na jego wniosek
Gmina Zaklików nie zrealizowała obowiązku dokonania analizy gospodarki odpadami komunalnymi za
rok 2012 i 2013. W toku kontroli przedstawiono raport sporządzony w kwietniu 2015 r. pn. „Roczna
analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zaklików za 2014 rok”. Dokument,
podpisany przez Burmistrza umieszczono na stronie internetowej Gminy, i umieszczono ją na stronie
internetowej Gminy. W rocznej analizie nie zawarto informacji o kosztach poniesionych w związku z
odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów.

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie* (art. 4 u.c.p.g.) Zaklików objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, uchwalony
uchwałą Nr XXXIV/188/2013 Rady Gminy Zaklików z dnia 22 lutego 2013 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/217/2013 Rady Gminy Zaklików z dnia 17 maja 2013 r.
(po terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

Czy podjęto
(tak/nie)

Opis

1

2

3

4
Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i porządku na
terenie podległej nieruchomości m.in. poprzez wypełnianie obowiązków, takich jak:
1/ wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów oraz
utrzymywanie tych urządzeń we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
2/ prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów powstałych na terenie nieruchomości,
3/ przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i zmieszanych, przedsiębiorcy wybranemu
w drodze przetargu.
Zbiórka odpadów komunalnych prowadzona jest z podziałem na frakcje:
- papier i tektura (czasopisma, gazety, opakowania z papieru i tektury, opakowania
wielomateriałowe itp.);
- tworzywa sztuczne (folia, opakowania z tworzyw sztucznych, drobny złom);
- szkło (w tym opakowania ze szkła);
- odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów i parków i odpady ulegające
biodegradacji (w tym odpady kuchenne);
- odpady wielkogabarytowe;
- odpady z remontów w ilości przekraczającej 120 l (w ilości mniejszej odpady trafiają do
zmieszanych odpadów komunalnych);
- przeterminowane leki;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
- zużyte opony;
- niebezpieczne (farby, kleje, rozpuszczalniki, odpadowe oleje, pozostałości po środkach
ochrony roślin i opakowania po tych środkach i innych niebezpiecznych używanych w
gospodarstwie),
- odzież i tekstylia.
1/ pojemniki na odpady o pojemności od 110 l do 1100 l;
2/ worki o pojemności od 60 l do 120 l;
3/ kontenery na odpady o pojemnościach 7 m3; 9 m3; 10 m3;
4/ w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o poj. 110 – 120 l,
Przy czym ilość i wielkość pojemników powinna zapewnić możliwość gromadzenia odpadów
przez okres między kolejnymi odbiorami.
Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub
workach:
- worki lub pojemniki o pojemności 0,15 – 2,5 m3, niebieskie – papier, tektura, opakowania
wielomateriałowe; żółte – tworzywa sztuczne, drobny złom; zielone – szkło;
- pojemniki specjalistyczne np. typu Compostainer o poj. 120 l lub 240 l lub worki brązowe –
odpady zielone i ulegające biodegradacji.
A/ odpady zmieszane - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
B/ odpady zbierane selektywnie w workach - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
C/ odpady zielone zbierane selektywnie – odbierane od połowy kwietnia do końca listopada –
jeden raz na dwa tygodnie;
D/ pozostałe odpady – wg ustalonego harmonogramu, tj. 1 raz w roku.
Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych określono jako nie rzadziej niż raz w tygodniu.

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Zaklików objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwała nr XXXIV/190/2013 Rady
Gminy Zaklików z dnia 22 lutego 2013 r.; uchwała nr XLVIII/278/2014 Rady Gminy Zaklików z dnia 26 lutego 2014 r. oraz uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy
Zaklików z dnia 20 kwietnia 2015 r. (po terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tak

Opis (uwagi)
4
W 2013 r. – w zależności od gospodarstwa domowego niezależnie od ilości
osób w gospodarstwie;
W 2014 r. - od gospodarstwa domowego:
1/ zamieszkałego przez 1 osobę,
2/ zamieszkałego przez 2 i więcej osób;
W 2015 r. – w zależności od liczby mieszkańców.
Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pochodzącymi
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, wg wszystkich uchwał stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych
przez właścicieli pojemników oraz stawki opłaty.
Wg uchwały z 2013 r. miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy wynosiła (niezależnie od ilości osób w gospodarstwie): 25 zł za
odpady zbieranie nieselektywnie oraz 13 zł – za odpady zbierane selektywnie.
Uchwałą z 2014 r. wprowadzono zmianę:
A/ w przypadku odpadów zbieranych selektywnie:
1) dla gospodarstwa zamieszkałego przez 1 osobę – 8 zł,
2) dla gospodarstwa zamieszkałego przez 2 i więcej osób – 13 zł,
B/ w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie: 25 zł od gospodarstwa
(niezależnie od ilości osób w gospodarstwie).
Zgodnie z uchwałą podjętą w 2015 r.:
A/ w przypadku odpadów zbieranych selektywnie: 7,00 zł miesięcznie od
jednego mieszkańca;
B/ w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie: 14,00 zł miesięcznie od
jednego mieszkańca.
Wg uchwał z 2013 i 2014 r. stawka opłaty za pojemnik:
A/ w przypadku odpadów zbieranych selektywnie:
1) o pojemności 0,11 - 0,12 m3 – 7 zł,
2) o pojemności 0,24 m3 – 14 zł,
3) o pojemności 1,1 m3 – 70 zł,
4) o pojemności 2,2 m3 – 140 zł,
5) o pojemności 7,0 m3 – 455 zł,
6) o pojemności 9,0 m3 – 585 zł,
7) o pojemności 10,0 m3 – 650 zł;
B/ w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie:
1) o pojemności 0,11 - 0,12 m3 – 8,30 zł,
2) o pojemności 0,24 m3 – 16,60 zł,
3) o pojemności 1,1 m3 – 83 zł,
4) o pojemności 2,2 m3 – 166 zł,
5) o pojemności 7,0 m3 – 560 zł,
6) o pojemności 9,0 m3 – 720 zł,
7) o pojemności 10,0 m3 – 800 zł.
Uchwała z 2015 r. – opłata za pojemnik:
A/ w przypadku odpadów zbieranych selektywnie:

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?
Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

5.

Tak

1) o pojemności 0,11 - 0,12 m3 – 10 zł,
2) o pojemności 0,24 m3 – 20 zł,
3) o pojemności 1,1 m3 – 98 zł,
4) o pojemności 2,2 m3 – 196 zł,
5) o pojemności 7,0 m3 – 637 zł,
6) o pojemności 9,0 m3 – 819 zł,
7) o pojemności 10,0 m3 – 910 zł;
B/ w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie:
1) o pojemności 0,11 - 0,12 m3 – 12 zł,
2) o pojemności 0,24 m3 – 24 zł,
3) o pojemności 1,1 m3 – 116 zł,
4) o pojemności 2,2 m3 – 232 zł,
5) o pojemności 7,0 m3 – 784 zł,
6) o pojemności 9,0 m3 – 1008 zł,
7) o pojemności 10,0 m3 – 1120 zł.

Nie

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Zaklików objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim nr XXXIV/192 Rady Gminy Zaklików
z dnia 22 lutego 2013 r. oraz uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Zaklików z dnia 27 marca 2015 r. (po terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)
Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Tak

4.

Nie

Opis (uwagi)
4
Wg uchwały z 2013 r.: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w terminach:
1/ za okres od 1.07. do 30.09.2013 r. – w terminie do 31.07.2013 r.;
2/ za okres od dnia 1.10. do 31.12.2013 r. – w terminie do 31.10.2013 r.;
3/ od dnia 1.01.2014 r. – w następujących terminach: do 31.01. – za I kwartał; do
30.04. – za II kwartał; do 31.07. – za III kwartał; do 31.10. – za IV kwartał.
Wg uchwały z 2015 r.: w terminach do 10-go dnia każdego miesiąca.
Wg uchwały z 2013 r. - raz na kwartał;
Wg uchwały z 2015 r. – raz na miesiąc;
Z góry - opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy.

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Zaklików objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, nr XXXIV/191/2013 Rady Gminy
Zaklików z dnia 22 lutego 2013 r.; uchwała nr L/300/2014 Rady Gminy Zaklików z dnia 28 kwietnia 2014 r. (zmieniająca ww. uchwałę); oraz uchwała nr VII/48/2015
Rady Gminy Zaklików z dnia 20 kwietnia 2015 r. (po terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nie

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Nie

Opis (uwagi)
4
Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono wzór deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z objaśnieniami dotyczącymi
sposobu jej wypełniania oraz pouczeniem, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego.
Określono, że deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Zaklikowie przy ul. Zachodniej 15, w następujących
terminach:
- do 30 kwietnia 2013 r. – pierwsza deklaracja;
- do 30 czerwca 2014 r. – złożenie deklaracji uwzględniającej zmiany
wprowadzone uchwałą NR XLVIII/278/2014 Rady Gminy Zaklików z dnia 26
lutego 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o
określonej pojemności – w przypadku nieruchomości zamieszkałych stanowiących
gospodarstwo domowe – 1-osobowe;
- do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych określonych w deklaracji.
Uchwała z 2015 r. podjęta została w związku ze zmianą metody ustalania stawki
opłaty (Uchwała NR VII/47/2015 Rady Gminy Zaklików z dnia 20 kwietnia 2015
r.), przy czym nie zmieniono sposobu jej składania. Wyznaczono termin składania
deklaracji: do miesiąca od dnia wejścia w życie uchwały.
W uchwale zapisano, że warunki przekazywania deklaracji za pomocą środków
komunikacji elektronicznej zostaną określone odrębną uchwałą, przy czym
uchwała taka nie została podjęta do dnia kontroli.
Nie dotyczy

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Zaklików objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwała nr XXXVII/218/2013
Rady Gminy Zaklików z dnia 17 maja 2013 r. ( po terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)
Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)
Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie
Nie

Uwagi, sposób realizacji
4
W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości
odbierane są odpady w następującej ilości:
1/ niesegregowane (zmieszane odpady komunalne), w tym odpady komunalne
nieulegające biodegradacji oraz odpady budowlano remontowe (w przypadku
gdy nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia);
2/ odpady zebrane selektywnie – szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne
(w tym butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania
wielomateriałowe, drobny złom metalowy); odpady biodegradowalne (z
utrzymania zieleni oraz kuchenne); odpady wielkogabarytowe (meble, gruby
złom, opony itp.); zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Częstotliwość odbioru: - zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
biodegradowalnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; - segregowanych:
papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
- odpadów wielkogabarytowych i ZSEiE – w terminach określonych w
harmonogramie (nie określono częstotliwości).
Za uiszczoną opłatę odbierane są następujące ilości odpadów: zmieszane
komunalne – 240 l miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego; odpady
biodegradowalne – 120 l miesięcznie; pozostałe selektywnie zebrane odpady
– w każdej ilości. Dotychczas nie utworzono PSZOK.

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Zaklików objętej cyklem kontrolnym w województwie
podkarpackim - uchwała nr XXXIV/189/2013 Rady Gminy Zaklików z dnia 22 lutego 2013 r. oraz uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Zaklików z dnia 27 marca 2015
r. w sprawie postanowienia o odbieraniu od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Tak

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Tak

Opis (uwagi)**
4
Zgodnie z uchwałą Gmina Zaklików przejęła obowiązek odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała NR LIV/320/2014 Rady Gminy Zaklików z dnia 29 sierpnia
2014 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych
przez Gminę Zaklików w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz
wysokość cen za te usługi.
Wg uchwały Gmina świadczy dodatkową usługę polegającą na odbiorze
odpadów przekraczających ilości określone w uchwale NR
XXXVII/218/2013 Rady Gminy Zaklików z dnia 17 maja 2013 r. w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:
1/ odbiór i zagospodarowanie ponadnormatywnej ilości odpadów
komunalnych zmieszanych (wraz z usługą udostępniania worka);
2/ odbiór i zagospodarowanie ponadnormatywnej ilości odpadów
biodegradowalnych (wraz z usługą udostępniania worka).
Stawka opłaty za ww. dodatkową usługę wynosi - 6,50 zł za worek o
pojemności 120 l.

Tabela 2. Informacje o gminie i obowiązki Gminy Miejskiej Lubaczów objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015
L.p.

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

Opis (uwagi)

1

2

1.

Liczba mieszkańców

3
12 585 wg danych USC – zameldowani, wg deklaracji 9 437

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

Nie

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?

2

5.

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu Sp. z o.o. w Lubaczowie

6.

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.

3.

4.

7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.

Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?
Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|
Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.
Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)
Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?

Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?

Tak - przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Tak – w sensie pozytywnych doświadczeń z wieloletniej współpracy w tym podmiotem. Umowę na odbiór
odpadów z tym Przedsiębiorstwem (mającym siedzibę w tej samej miejscowości) podpisano z
przeświadczeniem rzetelnego świadczenia usług w najbliższej przyszłości, mając na uwadze
dotychczasową wiarygodność Firmy.
Tak – Przedsiębiorstwo obsługuje mieszkańców Gminy od wielu lat. Usługi świadczy rzetelnie.
Sprawozdania są weryfikowane. W przypadku błędów podmiot jest wzywany do ich usunięcia.
Tak

Gmina nie prowadzi RIPOK
Tak - papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe

Nie
PSZOK jest własnością podmiotu obsługującego Gminę i obsługuje mieszkańców na podstawie zawartej
umowy z Zarządem Gminy. Obsługuje 9 437 mieszkańców. Dostępność bardzo dobra.
Odbierane są następujące odpady:
Opakowania z papieru i tektury 15 01 01
Opakowania z plastiku 15 01 02
Opakowania ze szkła 15 01 07
Odpady wielkogabarytowe - 20 03 07
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki 20 01 35*
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
i 17 09 04

Zużyte opony – 16 01 03
Leki inne niż wymienione w 18 01 08 i 18 01 09
14.

Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

Tak

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

Nie

16.

Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa
w art. 9q u.c.p.g.?

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

2013 r.
2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
wymagany poziom?
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?
art. 3a ust. 1 pkt 1?
Czy gmina realizuje obowiązki
art. 3a ust. 1 pkt 2?
wynikające z:
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
gospodarowanie odpadami
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
komunalnymi w gminie:
nieruchomości
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
14,7
0
66,8
47,9
100
4,5
66,8
39,6
0
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
1

32.
33.
34.
35.
36.
37.

48.

4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?
Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

Tak
Działania edukacyjno-informacyjne polegały na wysyłaniu właścicielom pism informacyjnych,
zamieszczaniu w gazecie samorządowej szeregu artykułów tematycznych, edukowaniu dzieci w szkołach.
Obecnie działalność edukacyjna opiera się na stronie internetowej i gazecie samorządowej.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

Tak, data utworzenia 06.2012 r.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Tak

Nie dotyczy
Tak - na wniosek podmiotu
Analiza gospodarki odpadami za rok 2013 została sporządzona w kwietniu 2014 roku. Wnioski z tej
analizy pozostały aktualne w roku następnym, przez co nie było potrzeby opracowywania analizy w roku
2015 w formie papierowej.

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie* (art. 4 u.c.p.g.) Miejskiej Lubaczów objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim,
uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie nr 535/XXVIII/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Lubaczowa, zmieniona uchwałą nr 581/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

Czy podjęto
(tak/nie)

Opis

1

2

3

4
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a
przedsiębiorca odbierający odpady do
odbierania następujących wyselekcjonowanych odpadów:
1) papieru i tektury,
2) szkła bezbarwnego i kolorowego,
3) tworzywa sztucznego,
4) metali (np. puszki, złom),
5) opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach),
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) odpadów wielkogabarytowych (np. mebli),
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
11) zużytych opon,
12) odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych,
13) pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.
2. Odpady o których mowa w ust. 1 zbierane i odbierane będą z częstotliwością i na zasadach
określonych w rozdziale 4 Regulaminu.

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Tak

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości bezpośrednio położonych wzdłuż chodników zobowiązani
są do niezwłocznego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z tych
chodników, w sposób mechaniczny lub ręczny, zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 1 ustawy.
2. Usunięcie śliskości należy dokonywać niezwłocznie po ich pojawieniu się poprzez
odlodzenie i zabezpieczenie powierzchni
celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się.
3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na złożeniu ich w
miejscu umożliwiającym ich zbieranie, nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych lub
pojazdów.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na terenie
swojej nieruchomości oraz usuwania i gromadzenia powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne.
5. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu
drogi, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy.
6. Obowiązki utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie
Gminy Miejskiej Lubaczów należą do zadań gminy.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku
publicznego, może odbywać się pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do
kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i
odstojnik.
2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie
nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie
są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w
sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy i niniejszego Regulaminu.

2.

3.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

Tak

Na terenie miasta Lubaczowa do gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować
następujące rodzaje pojemników, kontenerów i worków:
1) kosze uliczne o pojemności minimalnej 30 litrów,
2) worki o pojemności od 60 do 120 litrów,
3) pojemniki na odpady o pojemności od 60 do 1100 litrów,
4) pojemniki do selektywnej zbiórki o pojemności od 800 l do 1500l,
5) kontenery o pojemności od 5 m3 do 10 m3,
6) pojemniki przeznaczone na odpady budowlano-remontowe,
7) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na: przeterminowane leki, zużyte
baterie, itp.
Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz
innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – nie rzadziej niż raz na tydzień,
3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
4) z terenów cmentarzy nie rzadziej niż raz w miesiącu,
5) z terenów ogródków działkowych - według częstotliwości i na zasadach ustalonych
przez zarząd ogródków działkowych, jednak w okresie letnim nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie.

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gminie Miejskiej Lubaczów objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą Rady Miejskiej
w Lubaczowie nr 535/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w terminie
ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Tak

4.

Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?
Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

5.

Nie

Opis (uwagi)
4
Ustala się zróżnicowane stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w zależności od rodzaju zabudowy oraz liczby mieszkańców na
danej nieruchomości.
1. Ustala się stawkę opłaty w wysokości 16,00 zł miesięcznie od każdej osoby
zamieszkującej daną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej w przypadku
zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.
2. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
ustala się niższą stawkę, o której mowa w ust. 1, w wysokości:
1) 10,50 zł w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje do 3 osób,
2) 9,00 zł w przypadku, gdy nieruchomość zamieszkuje powyżej 3 osób.
3.Ustala się stawkę opłaty w wysokości 15,00 zł miesięcznie od każdej osoby
zamieszkującej dany lokal w zabudowie wielorodzinnej, w przypadku zbierania
odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.
4.W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
ustala się niższą stawkę, o której mowa w ust. 3, w wysokości:
1) 10,00 zł w przypadku, gdy lokal zamieszkuje do 3 osób,
2) 8,50 zł w przypadku, gdy lokal zamieszkuje powyżej 3 osób.
Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne ustala się stawkę za jednorazowy odbiór z
pojemnika:
1) o pojemności 30 litrów
- 7,50 zł
2) o pojemności 60 litrów
- 11,00 zł
3) o pojemności 110/120 litrów – 22,00 zł
4) o pojemności 240 litrów
- 43,00 zł
5) o pojemności 1100 litrów
– 122,00 zł
6) kontener KP – 7 – 540,00 zł
Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i odbierane w
sposób selektywny ustala się niższą stawkę za jednorazowy odbiór z pojemnika:
1) o pojemności 30 litrów
- 6,00 zł
2) o pojemności 60 litrów
– 9,00 zł
3) o pojemności 110/120 litrów – 18,00 zł
4) o pojemności 240 litrów
- 35,00 zł
5) o pojemności 1100 litrów
– 105,00 zł
6) kontener KP – 7 – 450,00 zł
Uchwałę podjęto przed wprowadzeniem tego przepisu

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gminie Miejskiej Lubaczów objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą Rady Miejskiej w
Lubaczowie nr 537/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zastąpiona uchwałą nr 792/XLVI z dnia 30 kwietnia 2014 (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)
Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Tak

4.

Opis (uwagi)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

4
za styczeń i luty do końca stycznia,
za marzec i kwiecień do końca marca,
za maj i czerwiec do końca maja,
za lipiec i sierpień do końca lipca,
za wrzesień i październik do końca września,
za listopad i grudzień do końca listopada.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez
właścicieli nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za dwa kolejne
miesiące kalendarzowe
z góry

Nie

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gminie Miejskiej Lubaczów objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą Rady Miejskiej w
Lubaczowie nr 538/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zastąpiona
uchwałą nr 583/XXX/2013 z dnia 27 lutego 2013 (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nie

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Nie

Opis (uwagi)
4
Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełnienia deklaracji zostały
przedstawione wielokrotnie w ramach prowadzonej kampanii informacyjnej jak
również zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta, na tablicach
ogłoszeń, w ulotkach informacyjnych oraz w wyjaśnieniach udzielanych przez
merytorycznego pracownika UM.
Uruchomienie takiej opcji wymaga niemałych nakładów finansowych oraz
przebudowy istniejącej sieci.
Oświadczenia mieszkańców Miasta zawarte w deklaracji przyjmowane są za
wiarygodne.

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Miejskiej Lubaczów objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim uchwałą Rady
Miejskiej w Lubaczowie nr 536/XXVIII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i świadczenia usług zastąpiona uchwałą nr 6/X/2015 z dnia
27 maja 2015 (w terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
1. Z terenu nieruchomości zamieszkałych odbierane są w każdej ilości:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady zbierane w sposób selektywny:
- tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe,
- szkło,
- papier, tektura,
- odpady ulegające biodegradacji takie jak: odpady kuchenne, odpady
ogrodowe,
3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
opony.
Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych, zgodnie
z harmonogramem udostępnionym mieszkańcom w sposób zwyczajowo
przyjęty, z następującą częstotliwością:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż:
- zmieszane odpady komunalne – 1 raz na 2 tygodnie,
- odpady ulegające biodegradacji – 1 raz na 2 tygodnie w okresie od
1 kwietnia do 31 października oraz 1 raz na miesiąc przez pozostałą część
roku,
- zebrane selektywnie - papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady
wielomateriałowe - 1 raz na miesiąc,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku, w okresie
wiosennym i jesiennym,
- odpady wielkogabarytowe i zużyte opony – 2 razy w roku, w okresie
wiosennym i jesiennym,
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż:
- zmieszane odpady komunalne - sukcesywnie w miarę zapełnienia
pojemników, nie rzadziej jednak niż 1 raz na tydzień,
- odpady ulegające biodegradacji – 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia
do 31 października oraz 1 raz na miesiąc przez pozostałą część roku,
- papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników, nie rzadziej jednak niż 1 raz
na miesiąc,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku, w okresie
wiosennym i jesiennym,
- odpady wielkogabarytowe i zużyte opony – 2 razy w roku, w okresie
wiosennym i jesiennym,
2. Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z następującą
częstotliwością:
- odpady komunalne zmieszane - z częstotliwością określoną w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa, zgodnie
z zadeklarowaną liczbą pojemników na te odpady,
- zebrane selektywnie - papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady
wielomateriałowe - 1 raz na miesiąc.

2.

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)

Tak

3.

Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)

Tak

4.

Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)

Tak

5.

Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)

Tak

6.

Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Tak

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01
Opakowania z plastiku 15 01 02
Opakowania ze szkła 15 01 07
Odpady wielkogabarytowe - 20 03 07
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 35*
Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w
17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – 17 09 04
Zużyte opony – 16 01 03
Leki inne niż wymienione w 18 01 08 – 18 01 09
3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, wymienione w ust. 1 pkt 11, należy
dostarczyć do PSZOK lub zamówić odpłatnie odpowiedni pojemnik
u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. PSZOK przyjmuje
bezpłatnie odpady budowlane
i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałych w ilości do 1 tony rocznie na
jedną nieruchomość. Ilości ponad ustalony limit odbierane będą na koszt
właściciela nieruchomości.
Jak niżej
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż:
- zmieszane odpady komunalne – 1 raz na 2 tygodnie,
- odpady ulegające biodegradacji – 1 raz na 2 tygodnie w okresie od
1 kwietnia do 31 października oraz 1 raz na miesiąc przez pozostałą część
roku,
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż:
- zmieszane odpady komunalne - sukcesywnie w miarę zapełnienia
pojemników, nie rzadziej jednak niż 1 raz na tydzień,
- odpady ulegające biodegradacji – 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia
do 31 października oraz 1 raz na miesiąc przez pozostałą część roku,
Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
prowadzącego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Lubaczowie:
1) pisemnie,
2) telefonicznie – tel. 16 632 80 10.
Istnieje pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lubaczowie w odniesieniu do Uchwały Nr 581/XXX/2013
Rady Miejskiej w sprawie zmiany i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubaczowa.

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalona w Gminie Miejskiej Lubaczów objętej cyklem kontrolnym
w województwie podkarpackim uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie nr 476/XXV/2012 z dnia 26 września 2012
L.p.
1

Treść uchwały
2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Tak

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Opis (uwagi)**
4
Postanawia się o odbieraniu z dniem 1 lipca 2013 r. odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Tabela 2. Informacje i obowiązki Gmina Miasto Łańcut objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim w roku 2015
L.p.

Informacje o gminie i obowiązkach przez nią wypełnianych

Opis (uwagi)

1

2

1.

Liczba mieszkańców

3
17 794 mieszkańców - stan na dzień 31.12.2014 r. (spis ewidencji ludności w gminie)

2.

Sektory (w przypadku, gdy gmina jest podzielona)

3.

4.

Nie dotyczy

System obejmuje:
1 – tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
2 – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a są wytwarzane odpady komunalne
Czy gmina zorganizowała przetarg na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i
zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art. 6d ust. 1 u.c.p.g.?

1

Tak

5.

Podmioty, z którymi zawarto umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut

6.

Czy podmioty, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości były/są kontrolowane przez gminy (kontrole udokumentowane
protokołem z kontroli)? Podjęte przez gminy działania pokontrolne.

Nie prowadzono kontroli

7.

Czy gmina prowadzi kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości?

8.

Czy gmina weryfikuje sprawozdania kwartalne sporządzane i przekazywane przez
podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości?

Tak Kontrola przeprowadzona została w związku z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
Tak

9.

Czy gmina, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art.
9n ust. 1 u.c.p.g., wzywała podmioty, o których mowa w art. 9p ust. 1 u.c.p.g. do okazania
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania|

10.

Sposób realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

11.

Czy gmina ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co
najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań
wielomateriałowych ulegających biodegradacji? (art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.)

Nie stosowano pisemnych wezwań do poprawy sprawozdania, a ewentualne uwagi wyjaśniane były
telefonicznie.

Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Nie uczestniczy
również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji wspólnie z innymi gminami.
Tak właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki: makulatury; szkła
opakowaniowego, tworzyw sztucznych, metali (np. puszki, złom), opakowań wielomateriałowych (np.
opakowania po napojach), przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów
budowlanych i rozbiórkowych (np. gruz, styropian), zużytych opon, odpadów biodegradowalnych (trawa,
liście, gałęzie, niezanieczyszczone drewno), żużla i popiołu.
Nie

14.

Czy gmina ustanowiła ustanowiły sposób odbierania odpadów komunalnych w podziale
na „frakcję suchą” i „frakcję mokrą”?
Czy gmina utworzyła stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych?
(art. 3 ust. 2 pkt. 6 u.c.p.g.) Ile PSZOK utworzono w gminie?
Czy PSZOK został(y) utworzony(e) w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy?

15.

Czy gmina utworzyła tzw. „mobilne PSZOK”?

Nie

12.
13.

2013 r.

Tak
Tak

Tak

16.

17.

18.

19.

20.

Czy gmina w terminie przekazała terminie sprawozdanie, o którym mowa
w art. 9q u.c.p.g.?
Czy gmina w sposób rzetelny sporządziła sprawozdanie, o którym mowa w
art. 9q u.c.p.g.? (art. 9r ust. 2 u.c.p.g.)

Czy gmina w 2012 r. osiągnęła
wymagany poziom?

Czy gmina w 2013 r. osiągnęła
wymagany poziom?

Czy gmina w 2014 r. osiągnęła
wymagany poziom?

2014 r.
2015 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i
rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania

21.

Czy gmina realizuje obowiązki wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.?

22.

Czy gmina realizuje obowiązki
wynikające z:

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

art. 3a ust. 1 pkt 1?
art. 3a ust. 1 pkt 2?
art. 3a ust. 1 pkt 3?
Czy gmina uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4
u.c.p.g.) w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6k u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6l u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6n u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. w terminie ustawowym?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g.?
Czy gmina uchwaliła uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.?
w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących
1
nieruchomość
Metoda ustalenia stawki za
w zależności od ilości zużytej wody z danej
2
gospodarowanie odpadami
nieruchomości
komunalnymi w gminie:
3 w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego
4 w zależności od gospodarstwa domowego
Czy gmina udostępniła na stronie urzędu gminy informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt
9 u.c.p.g.?

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Nie uczestniczy
również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji wspólnie z innymi gminami.
jw.
jw.
jw.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
4

Tak

33.

Czy gmina regularnie prowadzi działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do
jednorazowej akcji przed wejściem w życie systemu? W jakiej formie była prowadzona?
(art. 3 ust. 2 pkt 8 u.c.p.g.)

34.

Czy gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości? (art. 9b u.c.p.g.)

35.
36.
37.

48.

Czy gmina dokonuje wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie
na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości?
Jeżeli gmina weryfikuje wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej, to w jaki
sposób?
Czy gmina wykreślała z rejestru działalności regulowanej podmioty odbierające odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości? Jeśli tak, to co było przyczyną wykreślenia?
(art. 9j u.c.p.g.)
Czy gmina wywiązuje się z obowiązku dokonywania corocznej analizy gospodarki
odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 10 u.c.p.g.)?
Czy w 2015 r. gmina sporządziła w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. analizę
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującą zagadnienia zawarte w art. 9tb u.c.p.g. i
udostępniła ją na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy?

Gmina Miasto Łańcut prowadziła i prowadzi kampanię informacyjną w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, po zmianie systemu gos. odpadami po 1 lipca 2013 r.
W I półroczu 2013 r. na zebraniach Rad Osiedli Mieszkaniowych omawiane były zagadnienia związane z
wprowadzeniem oraz funkcjonowaniem nowemu systemowi gospodarowania odpadami, ze szczególnym
uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. W Miejskiej Bibliotece Publicznej przeprowadzano
spotkania z dziećmi i młodzieżą, na których przedstawiano zasady gospodarowania odpadami
komunalnymi w mieście Łańcucie.
Pracownicy Urzędu Miejskiego opracowali wkładkę do Biuletynu Miejskiego, dotyczącą nowego systemu
gospodarowania odpadami. Biuletyn wraz z wkładką został rozdany mieszkańcom. Do Biuletynu
dołączona była deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Biuletyn został również
wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta oraz umieszczony na stronie internetowej: um.lancut.pl.
Ponadto na stronie internetowej na bieżąco umieszczane są informacje z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi. W czerwcu 2015 r. do gazety „nowiny” dołączona została wkładka informująca
mieszkańców o wprowadzanych zmianach w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi.
Tak – 1 stycznia 2012 r.
Tak

Weryfikacji dokonywano na podstawie oświadczeń podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru
działalności regulowanej
Od dnia funkcjonowania rejestru, wykreślano 5 podmiotów, na ich wniosek.
Tak
Analizę za 2014 r. sporządzono w czerwcu 2015 r. Analizy wykonano w formie papierowej jak i wersji
elektronicznej oraz udostępnione są one na stronie internetowej Urzędu Miasta Łańcut.

Tabela 3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gmina Miasto Łańcut objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim, uchwalony Uchwała
Nr XXIII/172/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta
Łańcuta.
Uchwała Nr XXV/192/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta
Łańcuta na mocy której utraciła moc Uchwała Nr XXIII/172/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 grudnia 2012 r.
Uchwała Nr VI/34/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie Uchwała Nr XXV/192/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Łańcuta. (w terminie ustawowym).
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujące prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych
(art. 4 ust. 2 pkt 1 a) u.c.p.g.)

Tak

2.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym (art. 4 ust. 2 pkt. 2 u.c.p.g.)

Tak

3.

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (art. 4 ust. 2
pkt 3 u.c.p.g.)

Tak

Opis
4
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a
przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania następujących wyselekcjonowanych
odpadów, w szczególności: makulatury; szkła opakowaniowego, tworzyw sztucznych, metali
(np. puszki, złom), opakowań wielomateriałowych (np. opakowania po napojach),
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych (np. mebli), odpadów
budowlanych i rozbiórkowych (np. gruz, styropian), zużytych opon, odpadów
biodegradowalnych (trawa, liście, gałęzie, niezanieczyszczone drewno), żużla i popiołu,
pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.
Uchwalono, że na terenie miasta Łańcuta, do gromadzenia odpadów komunalnych, należy
stosować następujące rodzaje pojemników:
1) pojemniki o pojemności od 110 do 2400 litrów;
2) pojemniki typu ”dzwon” o pojemności 1500 litrów do gromadzenia odpadów selektywnie
zbieranych;
3) kontenery na odpady typu KP o pojemności od 3 do 38m3;
4) pojemniki, w tym worki na odpady, z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów o
pojemności nie mniejszej niż 110 litrów;
5) kosze uliczne na odpady o pojemności minimalnej 30 litrów;
6) kontenery na odpady budowlano-remontowe o pojemności do 3m3;
7) pojemniki specjalistyczne o różnej pojemności np. na przeterminowane leki, zużyte
baterie, itp. o minimalnej pojemności 5 litrów.
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej nie rzadziej niż:
a) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne – 1 raz na 2
tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz na 3 tygodnie przez pozostałą
część roku,
b) zebrane selektywnie - makulatura, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne, metale,
odpady wielomateriałowe - 1 raz na miesiąc,
b) opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje sukcesywnie w miarę
ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku,
d) odpady wielkogabarytowe i zużyte opony - 2 razy w roku,
e) żużel i popiół - 1 raz na 3 tygodnie w okresie od 1 października do 31 marca;
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż:
a) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników, nie rzadziej jednak niż 1 raz na tydzień w
okresie od kwietnia do października i nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie przez pozostałą
część roku,

b) zebrane selektywnie odpady - makulatura, szkło opakowaniowe, tworzywa sztuczne,
metale, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 2 tygodnie,
c) żużel i popiół - 1 raz na 3 tygodnie w okresie od 1 października do 31 marca;
3) z miejsc publicznych:
a) opróżnianie koszy ulicznych następuje z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się
koszy, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych
stojących w miejscach publicznych następuje z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu
się pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.”

Tabela 4. Uchwała – art. 6k u.c.p.g. uchwalona w Gmina Miasto Łańcut objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim Uchwała Nr XXV/193/2013 Rady
Miasta Łańcuta z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki.
Uchwała Nr XXVII/208/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia tej stawki, na mocy której traci moc uchwała Nr XXV/193/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 lutego 2013 r. (po terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)

1.

Metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

3.
4.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Czy rada gminy ustaliła stawki opłat zgodnie z art. 6k ust. 2a u.c.p.g.?
Fakultatywne zwolnienie w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw
domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.) (art. 6k ust. 4 u.c.p.g.)

Nie
Nie

4
Dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, tj. od każdego gospodarstwa domowego prowadzonego na terenie
danej nieruchomości.
1) w przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane w sposób selektywny:
a) od gospodarstw domowych 1-osobowych w wysokości 7 zł,
b) od gospodarstw domowych 2-osobowych w wysokości 14 zł,
c) od gospodarstw domowych 3 - osobowych w wysokości 21 zł,
d) od gospodarstw domowych 4 - osobowych w wysokości 28 zł,
e) od gospodarstw domowych 5 - osobowych w wysokości 35 zł,
f) od gospodarstw domowych od 6 osób i powyżej w wysokości 42 zł;
2) w przypadku, gdy odpady komunalne będą zbierane w sposób nieselektywny:
a) od gospodarstw domowych 1-osobowych w wysokości 11 zł,
b) od gospodarstw domowych 2-osobowych w wysokości 21 zł,
c) od gospodarstw domowych 3 - osobowych w wysokości 32 zł,
d) od gospodarstw domowych 4 - osobowych w wysokości 42 zł,
c) e) od gospodarstw domowych 5 - osobowych w wysokości 53 zł,
f) od gospodarstw domowych od 6 osób i powyżej w wysokości 63 zł.
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy.

5.

Tabela 5. Uchwała – art. 6l u.c.p.g. uchwalona w Gmina Miasto Łańcut objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady
Miasta Łańcuta z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w
terminie ustawowym)
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)
4
Wnoszenia bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z
częstotliwością co dwa miesiące w terminach do:
1) 15 stycznia za miesiąc styczeń i luty;
2) 15 marca za miesiąc marzec i kwiecień;
3) 15 maja za miesiąc maj i czerwiec;
4) 15 lipca za miesiąc lipiec i sierpień;
5) 15 września za miesiąc wrzesień i październik;
6) 15 listopada za miesiąc listopad i grudzień.
Dopuszczono dokonanie opłaty za kilka miesięcy „z góry” lub za cały rok.

1.

Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

2.

Częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tak

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co dwa miesiące.

3.

Tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uiszczenie opłaty z dołu/ z góry)

Tak

Opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łańcuta lub
gotówką w kasie Urzędu Miasta Łańcuta przy ul. Plac Sobieskiego 18.

4.

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie
inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia inkaso (fakultatywnie)

Nie

Nie dotyczy

* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę
** zaznaczyć właściwe

Tabela 6. Uchwała – art. 6n u.c.p.g. uchwalona w Gmina Miasto Łańcut objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim Uchwała Nr XXV/194/2013 Rady
Miasta Łańcuta z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Łańcuta. (w terminie ustawowym).
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

1.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący
objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do
wystawienia tytułu wykonawczego

Tak

2.

Informacja o terminach i miejscu składania deklaracji

Tak

3.

Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Nie

4.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (fakultatywnie)

Tak

* w przypadku, gdy obowiązek przejął związek międzygminny należy wypełnić tabelę
** zaznaczyć właściwe

Opis (uwagi)
4
Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określono wzór
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wraz z
objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełniania
Właściciele nieruchomości, na których nie powstawały odpady komunalne
zobowiązani są składać do Burmistrza Miasta Łańcuta deklarację, w terminie 14
dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
Nie określono warunku i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Oświadczenia o ilości osób faktycznie zamieszkujących dana nieruchomość

Tabela 7. Uchwała – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. uchwalona w Gmina Miasto Łańcut objętej cyklem kontrolnym w województwie podkarpackim Uchwała Nr XXII/173/2012
Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXV/195/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Uchwała Nr VI/33/2015 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na
mocy której traci moc uchwała Nr XXV/195/2013 Rady Miasta Łańcuta z dnia 26 lutego 2013 r.
(w terminie ustawowym).
L.p.

Treść uchwały

1

2

1.

2.

3.

4.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (w szczególności ilość odpadów komunalnych
odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych)

Fakultatywne dopuszczenie ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów
wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r
ust. 3a u.c.p.g.)
Fakultatywne zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości
wytwarzanych odpadów i ich rodzajów (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)

Ustanowienie w okresie od kwietnia do października częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż raz na tydzień z
budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; rzadsza
częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich (art. 6r ust. 3b u.c.p.g.)

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Tak

Uwagi, sposób realizacji
4
W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z
nieruchomości zamieszkałych, odbierane będą następujące frakcje odpadów
komunalnych:
1) makulatura;
2) szkło opakowaniowe;
3) tworzywa sztuczne;
4) metale (np. puszki, złom);
5) opakowania wielomateriałowe (np. opakowania po napojach);
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) odpady wielkogabarytowe (np. meble);
8) zużyte opony;
9) odpady biodegradowalne (trawa, liście, gałęzie, niezanieczyszczone
drewno);
10) żużel i popiół;
11) pozostałe zmieszane odpady komunalne
Odpady komunalne zebrane selektywnie przekazywane do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów, dostarcza ich wytwórca na własny koszt.

Nie

Nie dotyczy

Nie

Nie dotyczy

Tak

Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zamieszkałej, zgodnie z
harmonogramem udostępnionym mieszkańcom w sposób zwyczajowo
przyjęty, z następującą częstotliwością:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej nie rzadziej niż:
a) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady
komunalne - 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października
oraz 1 raz na 3 tygodnie przez pozostałą część roku,
b) zebrane selektywnie - makulatura, szkło opakowaniowe, tworzywa
sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe - 1 raz na miesiąc,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku,
d) odpady wielkogabarytowe i zużyte opony - 2 razy w roku,

5.

Określenie trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub
przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 3d u.c.p.g.)

Tak

6.

Czy projekt uchwały był opiniowany przez państwowego inspektora sanitarnego (art. 6r ust. 3c u.c.p.g.)?

Tak

e) żużel i popiół - 1 raz na 3 tygodnie, w okresie od 1 października do 31
marca;
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej nie rzadziej niż:
a) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady
komunalne sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników, nie rzadziej
jednak niż 1 raz na tydzień w okresie od kwietnia do października i 1 raz
na 2 tygodnie przez pozostałą część roku,
b) zebrane selektywnie odpady - makulatura, szkło opakowaniowe,
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny -sukcesywnie w miarę zapełnienia
pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 2 tygodnie,
c) żużel i popiół - 1 raz na 3 tygodnie, w okresie od 1 października do 31
marca.
Zgodnie z art. 6r ust. 3d u.c.p.g., określono tryb i sposób zgłaszania przez
właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych
–

Tabela 8. Uchwały fakultatywne – art. 6c ust. 2, art. 6d ust. 2 i art. 6r ust. 4 u.c.p.g. uchwalone w Gmina Miasto Łańcut objętej cyklem kontrolnym w województwie
podkarpackim
L.p.

Treść uchwały

1

2

Czy podjęto
(tak/nie)
3

Opis (uwagi)**
4

1.

Uchwała fakultatywna postanawiająca o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

2.

Uchwała fakultatywna o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość
zaludnienia na danym terenie oraz możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości (art. 6d, ust. 2 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

3.

Uchwała fakultatywna o rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za
te usługi (art. 6r. ust. 4 u.c.p.g.)

Nie

Nie dotyczy

Tabela 9. Wyniki kontroli przeprowadzonej w gminach (związkach międzygminnych) – zastosowane sankcje karne

L.p.

Gmina
(Związek
międzygminny)

Powiat

Czy sprawozdanie,
o którym mowa
w art. 9q3 przekazano
w terminie do obydwu
organów?

2012 r.

1
2
3

4

2012 r.
[%]
7

2014 r.
6

2013 r.
[%]
8

Inne niż niebezpieczne odpady
budowlane i rozbiórkowe

2014 r.
[%]
9

2012 r.
[%]
10

2013 r.
[%]
11

2014 r.
[%]
12

2012 r.
[%]

2013 r.
[%]

2014 r.
[%]

13

14

15

Czy zorganizowano
przetarg na odbieranie
i zagospodarowanie
odpadów komunalnych
od właścicieli
nieruchomości lub przetarg
na odbieranie
i zagospodarowanie tych
odpadów, o którym mowa
w art. 6d ust. 13?

Brzyska

jasielski

Tak

5
Tak

Nie

10,3

15,1

17,7

0

0

100

23,9

4,1

0

Tak

2.

Czudec

strzyżowski

Tak

Tak

Tak

13,4

11,9

94,0

0

37

100

8,9

26,8

26,1

Tak

3.

Dębowiec

jasielski

Tak

Tak

Tak

15,0

19,8

18,2

0

0

100

6,5

23,4

39,5

Tak

4.

Grębów

tarnobrzeski

Tak

Tak

Nie

0,5

60,3

28,6

0

0

100

34,2

67,0

13,3

Tak

5.

Jawornik Polski

przeworski

Tak

Tak

Tak

7,4

19,0

5,1

0

100

100

12,6

7,6

0

Tak

6.

Nowy Żmigród

jasielski

Tak

Tak

Tak

20,4

16,2

20,0

0

0

100

4,9

13,8

29,2

Tak

7.

Olszanica

leski

Tak

Tak

Tak

18,6

36,0

38,0

0

0

0

93,0

56,3

30,2

Tak

8.

Osiek Jasielski

jasielski

Tak

Tak

Tak

8,4

18,1

23,3

0

0

100

26,8

17,3

36,2

Tak

9.

Radomyśl

stalowowolski

Tak

Tak

Tak

22,9

48,1

68,4

0

0

100

63,2

97,3

7,6

Tak

10.

Stubno

przemyski

Tak

Tak

Tak

0

29,2

60,0

33,4

100

100

65,0

13,7

0

Tak

11.

Świlcza

rzeszowski

Tak

Tak

Tak

9,6

22,8

33,1

0

0

50

28,7

43,4

42,3

Tak

12.

Baranów
Sandomierski
Pruchnik

tarnobrzeski

Tak

Tak

Tak

18,1

72,3

26,8

0

100

100

4,9

36,9

7,0

jarosławski

Tak

Tak

Tak

8,9

23,9

23,5

0

100

100

68,0

16,4

0

rzeszowski

Tak

Tak

Tak

14,3

17,4

24,1

0

100

100

44,6

55,0

35,1

15.

Sokołów
Małopolski
Ustrzyki Dolne

bieszczadzki

Tak

Tak

Tak

34,5

35,6

41,6

0

100

0

60,2

40,8

31,7

Tak

16.

Zaklików

stalowowolski

Tak

Tak

Tak

12,1

30,0

36,3

100

100

100

77,3

71,5

48,0

Tak

17.

Lubaczów

lubaczowski

Tak

Tak

Tak

14,7

47,9

66,8

0

100

39,6

66,8

4,5

0

Tak

18.

Miasto Łańcut

łańcucki

Tak

Tak

Tak

81,3

29,6

45,6

100

100

100

70,7

50,6

30,4

Tak

14.

3

Frakcja papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła

Poziom ograniczenia odpadów
komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do
składowania, o którym mowa w
art. 3c2, 3

1
1.

13.

2

2013 r.

Poziom recyklingu, przygotowania
do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami, o którym mowa w art. 3b1, 3

16

Tak
Tak
Tak

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)
Dotyczące ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399)

Tabela 10. Podjęte działania pokontrolne
L.p.

Gmina

1.

Brzyska

2.

Czudec

3.

Dębowiec

Zarządzenie**
1. Nie utworzenie
PSZOK-u (art. 3
ust.2 pkt 6 u.c.p.g.)
2. Nierzetelne
sporządzenia
sprawozdania z
realizacja zadań z
zakresu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi za
2013 r. (art. 9q
u.c.p.g.)
3.Nieumieszczenie
na stronie
internetowej
wszystkich
wymaganych
informacji (art. 3
ust 2 pkt 9 u.c.p.g.)
Nieutworzenie
PSZOK-u (art. 3
ust.2 pkt 6 u.c.p.g.)
1. Brak realizacji
zadania
wynkającego z
art.3ust.2 ppkt a
u.c.p.g.
2. Nieutworzenie
PSZOK-u (art. 3
ust.2 pkt 6 u.c.p.g.)
3.Nieweryfikowanie
kwartalnych
sprawozdań
podmiotów
odbierających
odpady komunalne
od właścicieli
nieruchomości (art.9p u.c.p.g)
4. Nierzetelne
sporządzenie
sprawozdania z
realizacja zadań z
zakresu
gospodarowania

Wystąpienie**

Brak

Kara za opóźnienie**

Przekazanie po terminie rocznego
sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi za 2014
rok o którym mowa w art.9q
ust.1 u.c.p.g. (art. 9z ust. 1 pkt 1
u.c.p.g.)
Decyzja o karze pieniężnej w
wysokości 700 zł

Inne działania**

Brak

Brak

Brak

Brak

Wystąpienie do
Wójta z wnioskiem
o podjęcie działań w
związku z
nieprzekazywaniem
wszystkich
odebranych z terenu
gminy odpadów
komunalnych do
RIPOK
wynikających z art.
9x ust.1 w związku
z art. 9zb.
Wystąpienie do
Przewodniczącego
Rady Gminy
Dębowiec z
wnioskiem o
podjęcie działań
zmierzających do
określenia w
uchwale w sprawie
ustalenia wzoru

Brak

Brak

4.

Grębów

odpadami
komunalnymi za
2013 r. (art. 9q
u.c.p.g.)
5. Nieumieszczenie
na stronie
internetowej Gminy
wymaganych
informacji (art. 3
ust.2 pkt 9 u.c.p.g.)
6.Nieweryfikowanie
oświadczeń
podmiotów
wpisanych do
rejestru działalności
regulowanej pod
względem
spełnienia wymagań
określonych w art.
9d u.c.p.g. (art. 9u
ust. 1)
7. Niedokonanie
corocznej analizy
stanu gospodarki
odpadami
komunalnymi, w
celu weryfikacji
możliwości
technicznych i
organizacyjnych
gminy w zakresie
gospodarowania
odpadami
komunalnymi (art. 3
ust. 2 pkt 10
u.c.p.g.)

deklaracji,
warunków i trybu
składania deklaracji
za pomocą środków
komunikacji
elektronicznej do
czego zobowiązuje
art. 6n ust.1 pkt 2
u.c.p.g. (art.17 ust.2
pkt 2 IOŚ)

1.Brak weryfikacji
kwartalnych
(półrocznych )
sprawozdań
podmiotów
odbierających
odpady komunalne
z terenu
nieruchomości
(art.9p ust.1 u.c.p.g)
2.Nieumieszczenie
na stronie
internetowej UG
Baranów
Sandomierski

Wystąpienie do
Przewodniczącego
Rady Gminy
Grębów w związku
z tym, że:
1.Część z podjętych
przez Radę Gminy
uchwał nie
zawierała
informacji,
wskazanych przez
ustawodawcę w
ustawie o u.c.p.g.
2.Przejęcie przez
Gminę obowiązku
odbierania odpadów

Przekazanie po terminie rocznego
sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi o
którym mowa w art.9q ust.1
u.c.p.g. (art. 9z ust. 1 pkt 1
u.c.p.g.)
Decyzja o karze pieniężnej w
wysokości 2000 zł.

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, administracyjnej kary
pieniężnej za nieosiągnięcie w 2013 roku, poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (art. 9z ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z
art. 3c ust.1 pkt 1 oraz art. 9zb ust. 2 u.c.p.g ).

5.

6.

Jawornik Polski

Nowy Żmigród

wszystkich
wymaganych
informacji (art. 3
ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.)
3.Niedokonanie
analizy stanu
gospodarki
odpadami
komunalnymi za
2013 i 2014 (art. 3
ust. 2 pkt 10
u.c.p.g.)
4.Nieprzekazywanie
w ustawowym
terminie do
Marszałka
Województwa
Podkarpackiego,
wykazu podmiotów
wpisanych oraz
wykreślonych z
rejestru działalności
regulowanej (art.9c
ust.9 u.c.p.g.)
Nieosiągnięcie
odpowiedniego
poziomu recyklingu
i przygotowania do
ponownego użycia
następujących
frakcji odpadów
komunalnych:
papieru, metali,
tworzyw sztucznych
i szkła ( art. 3b ust.1
pkt 1 u.c.p.g )
1. Nieutworzenie
PSZOK-u (art. 3
ust.2 pkt 6 u.c.p.g.)
2.Nieweryfikowanie
kwartalnych
sprawozdań
podmiotów
odbierających
odpady komunalne
od właścicieli
nieruchomości (art.9p u.c.p.g)
3.Nieweryfikowanie
oświadczeń
podmiotów

komunalnych z
terenów
nieruchomości na
której nie
zamieszkują
mieszkańcy, bez
podjęcia przez Radę
Gminy uchwały w
tej sprawie (art.17
ust.2 IOŚ)

–

Brak

Brak

Wystąpienie do
Przewodniczącego
Rady Gminy Nowy
Żmigród
informujące o
stwierdzonych
nieprawidłowościach oraz z
wnioskiem o
podjęcie działań
zmierzających do
określenia w
uchwale w sprawie
ustalenia wzoru
deklaracji,

Brak

Brak

wpisanych do
rejestru działalności
regulowanej pod
względem
spełnienia wymagań
określonych w art.
9d u.c.p.g. (art. 9u
ust. 1)
4. Niedokonanie
corocznej analizy
stanu gospodarki
odpadami
komunalnymi za
2013 r. (art. 3 ust. 2
pkt 10 u.c.p.g.)

7.

8.

Olszanica

Osiek Jasielski

warunków i trybu
składania deklaracji
za pomocą środków
komunikacji
elektronicznej do
czego zobowiązuje
art. 6n ust.1 pkt 2
u.c.p.g. (art.17 ust.2
IOŚ)

1. Brak realizacji
zadania
wynkającego z
art.3ust.2 ppkt a
u.c.p.g.
2.Nieweryfikowanie
oświadczeń
podmiotów
wpisanych do
rejestru działalności
regulowanej pod
względem
spełnienia wymagań
określonych w art.
9d u.c.p.g. (art. 9u
ust. 1)

Wystąpienie do
Przewodniczącego
Rady Gminy
Olszanica z
wnioskiem o
podjęcie działań
zmierzających do
określenia w
uchwale w sprawie
ustalenia wzoru
deklaracji,
warunków i trybu
składania deklaracji
za pomocą środków
komunikacji
elektronicznej do
czego zobowiązuje
art. 6n ust.1 pkt 2
u.c.p.g. (art.17 ust.2
pkt 2 IOŚ)

1. Nieutworzenie
PSZOK-u (art. 3
ust.2 pkt 6 u.c.p.g.)
2.Nieweryfikowanie
kwartalnych
sprawozdań
podmiotów
odbierających
odpady komunalne
od właścicieli
nieruchomości (art.9p u.c.p.g)
3.Nieweryfikowanie
oświadczeń

Wystąpienie do
Przewodniczącego
Rady Gminy Osiek
Jasielski
informujące o
stwierdzonych
nieprawidłowościach oraz z
wnioskiem o
podjęcie działań
zmierzających do
określenia w
uchwale w sprawie
ustalenia wzoru

Brak

Administracyjna kara pieniężna za nieosiągnięcie w 2013 roku, poziomu ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (art. 9z ust. 2
pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 3c ust.1 pkt 1 oraz art. 9zb ust. 2 u.c.p.g ).
Strona zwróciła się o zawieszenie zapłaty kary – postępowanie w trakcie

Brak

Brak

podmiotów
wpisanych do
rejestru działalności
regulowanej pod
względem
spełnienia wymagań
określonych w art.
9d u.c.p.g. (art. 9u
ust. 1)
4. Niedokonanie
corocznej analizy
stanu gospodarki
odpadami
komunalnymi za
2013 r. (art. 3 ust. 2
pkt 10 u.c.p.g.)

9.

Radomyśl nad
Sanem

10.

Stubno

11.

Świlcza

12.

Baranów
Sandomierski

1.Nieutworzenie
PSZOK-u (art. 3
ust. 2 pkt 6 oraz ust.
2b u.c.p.g.)
2.Nie prowadzenie
kontroli
przedsiębiorcy
odbierającego
odpady komunalne
z terenu Gminy (art.
9u u.c.p.g.)
3. Nieudostępnienie
na stronie
internetowej UG
Radomyśl nad
Sanem wszystkich
wymaganych
informacji (art. 3
ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.)

Nie wydano
zarządzenia
Nie stwierdzono
nieprawidłowości
1.Nieweryfikowanie
kwartalnych
(półrocznych )
sprawozdań
podmiotów
odbierających
odpady komunalne
z terenu

deklaracji,
warunków i trybu
składania deklaracji
za pomocą środków
komunikacji
elektronicznej do
czego zobowiązuje
art. 6n ust.1 pkt 2
u.c.p.g. (art.17 ust.2
IOŚ)

Przewodniczący
Rady Gminy
Radomyśl nad
Sanem - art.17 ust.2
ustawy o IOŚ:
Nie zrealizowanie
przez Gminę
zapisów uchwały nr
XXII/186/2013
Rady Gminy
Radomyśl nad
Sanem z 25 marca
2013 r., w sprawie
ustalenia wzoru
deklaracji
o wysokości opłaty
za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
składanej przez
właścicieli
nieruchomości.

Brak

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, administracyjnej kary
pieniężnej za nieosiągnięcie w 2013 roku, poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (art. 9z ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z
art. 3c ust.1 pkt 1 oraz art. 9zb ust. 2 u.c.p.g ).

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

13.

Pruchnik

14.

Sokołów
Małopolski

15.

Ustrzyki Dolne

16.

Zaklików

nieruchomości
(art.9p ust.1
u.c.p.g.)
2.Nieumieszczenie
na stronie
internetowej UG
Baranów
Sandomierski
wszystkich
wymaganych
informacji (art. 3
ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.)
Nie stwierdzono
nieprawidłowości
Nie wydano
zarządzenia
Nie stwierdzono
nieprawidłowości
1. Nieutworzenie
PSZOK-u (art. 3
ust. 2 pkt 6 oraz ust.
2b u.c.p.g.)
2. Nierzetelne
sporządzenia
sprawozdania z
realizacja zadań z
zakresu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi za
2014 r. (art. 9q
u.c.p.g.)
3. Niedokonanie
analizy stanu
gospodarki
odpadami
komunalnymi za
2013 r. (art. 3 ust. 2
pkt 10 u.c.p.g.)
4.Nieumieszczenie
na stronie
internetowej UG
Zaklików
wszystkich
wymaganych
informacji (art. 3
ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.)
5.Brak informacji

Brak

Brak

Brak

Brak

Brak

Administracyjna kara pieniężna za nieosiągnięcie w 2013 roku, poziomu ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (art. 9z ust. 2
pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 3c ust.1 pkt 1 oraz art. 9zb ust. 2 u.c.p.g ). Strona w terminie
wniosła odwołanie od decyzji o karze, które zostało przesłane Głównemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska.

Brak

Brak

Brak

Brak

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, administracyjnej kary
pieniężnej za nieosiągnięcie w 2013 roku, poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (art. 9z ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z
art. 3c ust.1 pkt 1 oraz art. 9zb ust. 2 u.c.p.g ).
.

Przewodniczący
Rady Gminy
Zaklików - art.17
ust.2 ustawy o IOŚ:
W podjętych przez
Radę Gminy
uchwałach:
1/ nr
XXXIV/191/2013
Rady Gminy
Zaklików z dnia 22
lutego 2013 r. w
sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
składanej przez
właścicieli
nieruchomości;
2/ nr L/300/2014
Rady Gminy
Zaklików z dnia 28
kwietnia 2014 r. w
sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami

nt. kosztów
poniesionych przez
Gminę w związku z
odbieraniem,
odzyskiem,
recyklingiem i
unieszkodliwianiem
odpadów w
opracowanej za
2014 r. analizie
stanu gospodarki
odpadami
komunalnymi (art.
9tb ust. 1 pkt 3
u.c.p.g.)

17.

18.

Lubaczów

Miasto Łańcut

Nie stwierdzono
nieprawidłowości
1. Nierealizowanie
obowiązku
prowadzenia
kontroli podmiotów
odbierających
odpady komunalne
od właścicieli
nieruchomości (art.
9u ust. 1 u.c.p.g.)
2. Nieterminowe
sporządzenie analizy
gospodarki
odpadami
komunalnymi za
2014 r. (art. 9tb ust.
2 u.c p.g.)

komunalnymi
składanej przez
właścicieli
nieruchomości
(zmieniająca ww.
uchwałę);
3/ nr VII/48/2015
Rady Gminy
Zaklików z dnia 20
kwietnia 2015 r. w
sprawie ustalenia
wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za
gospodarowanie
odpadami
komunalnymi
składanej przez
właścicieli
nieruchomości;
nie określono
warunków i trybu
składania deklaracji
za pomocą środków
komunikacji
elektronicznej
Brak

Brak

* Tabelę należy uzupełnić danymi dla wszystkich gmin
**Należy wpisać nazwę naruszenia oraz podstawę prawną

Brak

Brak

Brak

Administracyjna kara pieniężna z art. 9z ust. 2 pkt 2 i ust. 3 w związku z art. 3c ust.1 pkt 1 oraz
art. 9zb ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Strona w terminie wniosła odwołanie od decyzji o karze, które zostało przesłane Głównemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Tabela 11. Zestawienie danych z kontroli gmin przeprowadzonych w ramach cyklu kontrolnego w województwie podkarpackim w roku 2015

1.

Gminy wiejskie objęte cyklem kontrolnym

11

Ilość [%] w stosunku do całkowitej liczby gmin
objętych cyklem kontrolnym
w województwie
61

2.

Gminy wiejsko-miejskie objęte cyklem kontrolnym

5

28

3.

Gminy miejskie objęte cyklem kontrolnym

2

11

4.

Gminy, które nie kontrolowały/nie kontrolują podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości (kontrole udokumentowane protokołem z kontroli)

2

11

8

44

5.

Gminy, które prowadziły/ prowadzą kontrolę wypełniania warunków umowy zawartej z podmiotem
odbierającym odpady od właścicieli nieruchomości
Gminy, które nie weryfikują sprawozdań kwartalnych sporządzanych i przekazywanych przez podmioty
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

5

28

6.

Gminy, które nie realizują obowiązków wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 2 ppkt a) i art. 3a u.c.p.g.

15

83

0
0
0
18

0
0
0
100

0

0

0

0

11.

art. 3a ust. 1 pkt 1
Gminy realizujące obowiązki wynikające z:
art. 3a ust. 1 pkt 2
art. 3a ust. 1 pkt 3
Gminy, które ustanowiły selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej frakcje
odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych ulegających
biodegradacji
Gminy, które ustanowiły selektywne zbieranie odpadów komunalnych w podziale na „frakcję suchą” i „frakcję
mokrą”
Gminy, które ustanowiły selektywne zbieranie odpadów komunalnych nieobejmujące wszystkich frakcji
wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g.
Gminy, które utworzyły punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (bez ujmowania tzw.
„mobilnych PSZOK”)

10

56

12.

Gminy, które utworzyły tzw. „mobilne PSZOK”

0

0

13.

Gminy, które udostępniły na stronie urzędu gminy wszystkie informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.

13

72

4

22

1

6

17

94

1

6

18

100

L.p.

7.
8.
9.
10.

Informacja

14.

Gminy, które udostępniły na stronie urzędu gminy częściowe informacje wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.

15.

Gminy, które nie udostępniły na stronie urzędu gminy informacji wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.

16.

Gminy, które regularnie prowadzą działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, czy ograniczyła się do jednorazowej akcji przed wejściem w życie
systemu

17.

Gminy, które przeprowadziły kampanię informacyjną i edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania
odpadami komunalnymi jednorazowo, przed 1 lipca 2013 r.

18.

Gminy, które prowadzą rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości

Liczba gmin

19.

Gminy, które dokonują wpisu podmiotów do rejestru działalności regulowanej wyłącznie na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
Gminy, które weryfikują dane przedstawiane we wnioskach o wpis podmiotów odbierających odpady
komunalne do rejestru działalności regulowanej

20.

21.

22.

2013 r.
2014 r.
2015 r.
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami pmts
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami pmts
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

Gminy, które po terminie przekazały sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q u.c.p.g.

Gminy, które w 2012 r. nie osiągnęły
wymaganego poziomu:

Gminy, które w 2013 r. nie osiągnęły
wymaganego poziomu:

Gminy, które w 2014 r. nie osiągnęły
wymaganego poziomu:

ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

11

61

7

39

0
0
2

0
0
11

6

33

15
2

83
11

1

6

8
5

44
27

1

6

2

11

0

0

0

0

2/0

11/0

2/0

11/0

24.

ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania
Gminy, które nie zorganizowały przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości lub przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, o którym mowa w art.
6d ust. 1 u.c.p.g.
Gminy, które uchwaliły Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie (art. 4 u.c.p.g.) po terminie
ustawowym/ gminy, które nie uchwaliły regulaminu

25.

Gminy, które uchwaliły uchwałę – art. 6k u.c.p.g. po terminie ustawowym/ gminy, które nie uchwaliły uchwały

26.

Gminy, które uchwaliły uchwałę – art. 6l u.c.p.g. po terminie ustawowym/ gminy, które nie uchwaliły uchwały

2/0

11/0

Gminy, które uchwaliły uchwałę – art. 6n u.c.p.g. po terminie ustawowym/ gminy, które nie uchwaliły uchwały

2/0

11/0

Gminy, które uchwaliły uchwałę – art. 6r ust. 3 u.c.p.g. po terminie ustawowym/ gminy, które nie uchwaliły
uchwały
Gminy, które uchwaliły uchwałę fakultatywną – art. 6c ust. 2 u.c.p.g./ gminy, które nie uchwaliły uchwały a
powinny
Gminy, które uchwaliły uchwałę fakultatywną – art. 6d ust. 2 u.c.p.g./ gminy, które nie uchwaliły uchwały a
powinny

3/0

17/0

7/1

39/6

0/0

0/0

3

17

12
0

67
0

0
6

0
33

23.

27.
28.
29.
30.
31.

Gminy, które uchwaliły uchwałę fakultatywną – art. 6r ust. 4 u.c.p.g.

32.

Gminy, które uchwaliły stawkę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w
zależności od:

liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość
ilości zużytej wody z danej nieruchomości
powierzchni lokalu mieszkalnego
gospodarstwa domowego

Tabela 12. Liczba kontroli gmin z wyjazdem w teren przeprowadzonych w ramach cyklu kontrolnego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

160

18

18

13

–

–

4

–

13

–

–

12

8

3

ogółem

3

kara
pieniężna
(ostateczna)

2

wystąpienia

1

zarządzenia
pokontrolne

Liczba
skontrolowanych
gmin w ramach cyklu
kontrolnego

mandat
karny

Liczba
zaplanowanych
kontroli gmin

Działania pokontrolne
Liczba kontroli ogółem, w
których stwierdzono
naruszenia
(Σ naruszeń
kat. 1+2+3+4)

pouczenie

Liczba gmin
w województwie
według podziału
terytorialnego

Liczba kontroli, w których
stwierdzono naruszenia wymagań
ochrony środowiska

23

ZAŁĄCZNIK NR 2
Tabela 13. Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych objętych cyklem kontrolnym
w województwie podkarpackim
L.p.

Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (rodzaj, nazwa
i adres instalacji)

Powiat

Adres prowadzącego instalację

Region Gospodarki
Odpadami Komunalnymi

Grodzki krośnieński

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej –
Krośnieński Holding
Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Fredry 12, 38-400 Krosno

Południowo-Zachodni

tarnobrzeski

ul. Strefowa 8,
39-400 Tarnobrzeg

Północny

leżajski

„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o. w
Wierzawicach 874, 37-300
Leżajsk

Północny

ropczyckosędziszowski

Zakład Usług Komunalnych w
Ostrowie 39-103 Ostrów 225

Zachodni

dębicki

Przedsiębiorstwo
Gospodarowania Odpadami Sp.
z o.o. Paszczyna 62B, 39-207
Brzeźnica

Zachodni

jarosławski

P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o., os.
Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa

Wschodni

Przemyśl Miasto

Zakłady Usługowe
„POŁUDNIE” Sp. z o. o. w
Krakowie, 31-504 Kraków,
ul. Lubicz 14

Wschodni

leżajski

Miejski Zakład Komunalny Sp.
z o.o. w Leżajsku ul. Żwirki i
Wigury 3, 37-300 Leżajsk

Północny

dębicki

10

Składowisko „Stalowa Wola”
37-450 Stalowa Wola

stalowowolski

Przedsiębiorstwo
Gospodarowania Odpadami Sp.
z o.o.
Paszczyna 62B
39-207 Brzeźnica
ul. Komunalna 1
37-450 Stalowa Wola

Zachodni

9

Sortownia odpadów
komunalnych zmieszanych
i z selektywnej zbiórki,
kompostownia,
ul. Białobrzeska 108,
38-400 Krosno
Zakład Segregacji
i Kompostowania Odpadów
ul. Strefowa 8, 39-400
Tarnobrzeg
Sortownia odpadów
komunalnych zmieszanych,
kompostownia w Giedlarowej
37-300 Leżajsk
Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Kozodrzy
39-103 Ostrów
Sortownia odpadów
komunalnych zmieszanych i z
selektywnej zbiórki,
kompostownia, Paszczyna 62b,
39-207 Brzeźnica
Sortownia odpadów
komunalnych zmieszanych,
kompostownia frakcji
podsitowej; ZZO Młyny, 37552 Młyny 111A, gm.
Radymno
Zakłady Usługowe
„POŁUDNIE” Sp. z o. o. w
Krakowie, 31-504 Kraków,
ul. Lubicz 14, Zakład
Mechaniczno-Biologicznego
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych ul. Piastowska
Kompostownia Osadów
i Biokomponentów KOMWITA
ul. Siedlanka Boczna 2,
37-300 Leżajsk
Kompostownia bębnowa
z bioreaktorem
Paszczyna 62B
39-207 Brzeźnica

Składowisko odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne z
wydzielonymi kwaterami na
odpady niebezpieczne
zawierające azbest w Kozodrzy,
39-103 Ostrów
Składowisko odpadów w
Przemyślu ul. Piastowska 22
37-700 Przemyśl

ropczyckosędziszowski

Gminny Zakład Usług
Komunalnych Spółka z o.o.
39-103 Ostrów 225

Zachodni

Przemyśl Miasto

Zakłady Usługowe
„POŁUDNIE” Sp. z o. o. w
Krakowie, 31-504 Kraków,
ul. Lubicz 14

Wschodni

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

Północny

Instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
1. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul. Białobrzeska 38-400 Krosno (Region
Południowo-Zachodni)
Tabela 14. Informacje dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki,
kompostownia, ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno – instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w województwie
podkarpackim w województwie podkarpackim w roku 2015.
Charakterystyka regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych
(nazwa i adres instalacji)
1

Sortownia odpadów
komunalnych zmieszanych
i z selektywnej zbiórki,
kompostownia,
ul. Białobrzeska 108,
38-400 Krosno

Krótki opis procesów
przetwarzania w instalacji

moc przerobowa
nominalna [Mg/rok]2

moc przerobowa
rzeczywista [Mg/rok] 2

ilość odpadów dopuszczona
do przetwarzania w ciągu
roku w decyzji [Mg/rok] 2

2
Część mechaniczna I linia technologiczna do
mechanicznego i ręcznego
przetwarzania odpadów
wraz z linią tworzenia
zawiesiny biofrakcji
Odpady komunalne
zmieszane po zważeniu
rozładowywane są w hali
zasypu i podawane na
podajniki transportowe do
sita bębnowego gdzie
rozdzielane są na trzy
frakcje 0-20 mm, 20-80 mm
i > 80 mm. Frakcja 0-20
mm wykorzystywana była
jako warstwa przekładkowa
na składowisku (do lutego
2014 r.) lub poddawana
obróbce biologicznej.
Z frakcji 20-80 mm
wytwarzane jest zawiesina
biofrakcji (przeznaczona do
fermentacji poza instalacją
na oczyszczalni ścieków)
lub poddawana stabilizacji
w części biologicznej.
Frakcja > 80 mm kierowana
jest do składowania,
przekazywana poza
instalację do wytwarzania
paliwa alternatywnego lub

3
I linia technologiczna 74 Mg/zmianę, co przy
założeniu 250 dni
pracy w roku daje
18500 Mg/rok/zmianę
i 37000 Mg/rok przy
pracy II zmianowej

4
40753,38 Mg w 2014 r.
w tym zmieszane odpady
opakowaniowe
1227,24 Mg w 2014 r.

5
Część mechaniczna
maksymalna 65 500 w tym
15 000 zmieszanych odpadów
opakowaniowych

II linia technologiczna
12,5 Mg/h, co przy
założeniu że pracuje
7,5 h na zmianę daje
93,75 Mg/zmianę, co
przy założeniu 250 dni
pracy w roku daje
23438 Mg/rok

Stan formalnoprawny
w zakresie gospodarki odpadami
(rodzaj decyzji, znak, data
wydania, ważność decyzji, organ
wydający decyzję)
6
I. Pozwolenie na wytwarzanie
odpadów, które uwzględnia również
wymagania przewidziane dla
zezwolenia na odzysk,
unieszkodliwianie, zbieranie
i transport odpadów decyzja Wojewody Podkarpackiego
znak: ŚR.IV-6620-1/26/07 z dnia 22
listopada 2007 r., ze zmianami
wprowadzonymi decyzjami
Marszałka Województwa
Podkarpackiego znak:
RŚ.III.AM.7628/M-37-4/08 z dnia
15 grudnia 2008 r., znak:
RŚ.III.AM.7628-M-14/09 z dnia
12 listopada 2009 r., znak:
RŚ.III.AM.7628-M-91/10 z dnia
19.10.2010 r. oraz znak:
OS-III.7221.22.2012.IP z dnia
6 sierpnia 2012 r. Powyższa decyzja
została uchylona poniższą decyzją.
II. Pozwolenie na wytwarzanie
odpadów w związku z eksploatacją
instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania
odpadów, wytwarzanie odpadów
w związku z eksploatacją instalacji do
kompostowania odpadów zielonych
oraz innych bioodpadów,
wytwarzanie odpadów powstających
w związku z eksploatacją instalacji

Czy instalacja spełnia wymagania
najlepszej dostępnej techniki lub
technologii, o której mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska?
Jeśli nie – opis.
7
Częściowo niespełna
Zgodnie z zastosowaną technologią
część odpadów frakcji 20-80 mm
przetwarzana jest na zawiesinę
biofrakcji, która poddawana jest
odzyskowi poza instalacją tj.
w eksploatowanej przez kontrolowaną
Spółkę Oczyszczalni Ścieków w Krośnie
przy ul. Drzymały 14.
Instalacja nie spełnia aktualnie wymagań
dla mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych określonych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 11 września 2012 r. w sprawie
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych w związku z tym, że nie
cała masa wydzielonej frakcji 0-80 mm
jest przetwarzana zgodnie z par. 4 ust. 2
pkt 2 – części odpadów ww. frakcji nie
jest przetwarzana biologicznie przez co
najmniej pierwsze dwa tygodnie
w zamkniętym reaktorze lub hali
z aktywnym napowietrzaniem,
z zabezpieczeniem uniemożliwiającym
przedostawanie się nieoczyszczonego
powietrza procesowego do atmosfery.
Jako instalacja istniejąca w dniu wejścia
w życie ww. rozporządzenia Ministra

na linię sortowania
ręcznego.
Linia ręcznego sortowania
odpadów – odpady
z zasobni odpadów
z selektywnej zbiórki
przenośnikami taśmowymi
podawane są do trybuny
sortowniczej ze stołem
sortowniczym 10
stanowiskowym, gdzie
rozsortowane są na frakcje
handlowe. Odpady
przeznaczone do recyklingu
kierowane są przenośnikiem
do prasy belującej. Tzw.
balast kierowany do praso
kontenera i do składowania
lub przekazywany poza
instalację do wytwarzania
paliwa alternatywnego.
Linia przygotowania
zawiesiny biofrakcji odpady frakcji 20-80 mm
poprzez separator
ferromagnetyków i
optoseparator kierowane są
do przenośnikami do
turbimikserów następnie do
sitopiaskownika gdzie
zawiesina biofrakcji
oczyszczana jest z frakcji
lekkiej – skratki i frakcji
ciężkiej – zawartość
piaskownika. Wytworzona
zawiesina biofrakcji
poprzez macerator
kierowana jest do
zbiorników magazynowych
skąd jest wywożona do
fermentacji na oczyszczalni
ścieków.
II linia do mechanicznego
przetwarzania odpadów
Odpady komunalne
zgromadzone w zasobni
rozdzielane są na sicie
wibracyjnym na dwie
frakcje 0-80 mm i >80 mm.
Frakcja podsitowa
kierowana jest do

Oczyszczalni Ścieków, wraz z
zezwoleniem na przetwarzanie
odpadów w instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania
odpadów, przetwarzanie odpadów
wielkogabarytowych poprzez ich
ręczny demontaż, przetwarzanie
odpadów w kompostowni pryzmowej,
przetwarzanie odpadów w
Oczyszczalni Ścieków oraz na
zbieranie odpadów w Zakładzie
Unieszkodliwiania Odpadów w
Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108
w tym również Gminny Punkt
Odbioru Odpadów – decyzja
Marszałka Województwa
Podkarpackiego znak:
OS-III.7221.4.2013.BF z dnia
20 stycznia 2014 r.
Termin ważności do dnia 31 grudnia
2023 r.

Środowiska jest w okresie dostosowania
do wymagań rozporządzenia.

przetworzenia
biologicznego a nadsitowa
do składowania lub
przekazywana poza
instalację do wytwarzania
paliwa alternatywnego
Część biologiczna
Wytworzone odpady frakcji
biodegradowalnej
poddawane są stabilizacji
tlenowej bezpośrednio na
pryzmach na placu
kompostowni lub od
połowy 2013 r. przez
pierwsze dwa tygodnie
w instalacji składającej się
z 22 kontenerów
kompostujących,
4 kontenerów
biofiltrujących
wypełnionych karpiną,
rurociągów
napowietrzających,
odpowietrzających i
odprowadzających wody
procesowe oraz stacji
sprężarkowej.
Proces biologicznego
rozkładu substancji
organicznej następuje
w temperaturze 55-65 0C.
Powietrze przepływa przez
kompostowany materiał od
dołu ku górze, co ułatwia
nasycanie osadu wilgocią
i równomierne jego
napowietrzanie. W czasie
fazy intensywnej powietrze
opuszczające kontenery
przechodzi przez filtr
biologiczny, który
oczyszcza je z lotnych
związków organicznych.
Gromadzące się w czasie
procesu odcieki są zbierane
w szczelnym,
bezodpływowym zbiorniku.
Proces biologicznego
rozkładu substancji
organicznej w warunkach

Instalacja kontenerowa
10620 Mg/rok
Cały plac kompostowni
ma powierzchnię
3865,4 m2 z czego 5/8
(2415,88 m2)
przeznaczone jest na
proces stabilizacji
tlenowej odpadów,
a 3/8 (1449,52 m2) na
kompostownię
odpadów zielonych
i innych bioodpadów
Zapotrzebowanie
terenu pod pole
pryzmowe do II fazy
stabilizacji
uwzględniając okres
kompostownia w
pryzmach otwartych
przez 6 tygodni wynosi
1307,51 m2
Z uwagi na osiągnięcie
ubytku masy
organicznej
w stabilizacie
w stosunku do masy
organicznej w
odpadach mierzony
stratą prażenia powyżej
40 % lub AT4 po ok. 15
dniach stabilizacji
w pryzmach czas
stabilizacji w pryzmach
został skrócony.
Przy 15 dniowej
stabilizacji w pryzmach
(II etap)

10 947,98 w 2014 r.
w tym 6308,81
w pryzmach i 4 639,17
z I fazą w zamkniętych
kontenerach

Część biologiczna
maksymalnie (w kontenerach
i/lub na pryzmach na placu
15000 Mg/rok

tlenowych z intensywnym
napowietrzaniem
prowadzony jest przez
okres co najmniej 2 tygodni
(faza intensywna), po tym
czasie odpady są
poddawane procesowi
stabilizacji w pryzmach.
Odpady po fazie
intensywnego
napowietrzania formowane
są w pryzmy w kształcie
trapezu o wymiarach:
wysokość ok. 1,7 m,
szerokość dolnej podstawy
ok. 3,2 m, szerokość górnej
podstawy ok. 2,5 m,
długości ok. 55 m. Pryzmy
są okresowo przerzucane.
W okresie objętym kontrolą
prowadzony był również
proces stabilizacji odpadów
frakcji biodegradowalnej
wydzielonej ze
zmieszanych odpadów
komunalnych bezpośrednio
na placu kompostowni
pryzmowej. Plac
kompostowni na którym
prowadzone jest
przetwarzane odpadów
posiada szczelną
nawierzchnię bitumiczną
wyposażoną w system
odwodnienia powierzchni.
Wytworzony stabilizat
kierowany jest do
składowania.

zapotrzebowanie terenu
pod pole pryzmowe
wynosi
466,97 m2
Pozostała cześć placu
(1948,99 m3)
przeznaczona jest do
stabilizacji

Tabela 15. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki,
kompostownia, ul. Białobrzeska 108 38-400 Krosno – instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w województwie
podkarpackim –informacje o procesach przetwarzania odpadów komunalnych w roku 2015
Przetwarzanie odpadów w instalacji
Procesy
przetwarzania,
którym poddano
odpady
(R/D)
1
Rok 2014 R 12

Rodzaje odpadów
poddanych procesom
przetwarzania (kod)
2
15 01 06
20 03 01
20 03 02
Ponadto na linii
sortowania ręcznego
doczyszczono odpady
15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 07
20 01 39
20 01 40

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji
Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział
procentowy poszczególnych
wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

3

Ogółem ilość przekazanych
odpadów danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]

4

Ilość przekazanych
odpadów danemu odbiorcy
[Mg]

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów
(proces R/D), z wyszczególnieniem
odzysku poza instalacjami

6

7
ATOL Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 26D
35-082 Rzeszów (zbierający)

5

15 01 01

0,737 %

358,31

358,31

15 01 02

1,090 %

510,91

101,74
49,13
54,92
224,10
81,02

15 01 04

0,172%

75,42

61,65

POLIMER s.c. ul. Dębicka 11
35-503 Rzeszów R3
ECOSS Janczy Lucjan ul. Legionów
Piłsudskiego 23/2, 32-800 Brzesko
(zbierający)
GREEN BROKER Krzysztof Górka
ul. M.C. Skłodowskiej 14/65
26-300 Opoczno (zbierający)
IMP POLOWAT Sp. z o.o. ul. Konwojowa
96, 43-346 Biesko-Biała R3
PPHU ERGPET Sp. z o.o. Pustków-Osiedle
59F 39-206 Pustków 3 R3

15 01 05

0,047 %

6,54

6,54

R-STAL Kamerduła, Olszewski Sp. J.
ul. Przemysłowa 4, 36-040 Boguchwała
(zbierający)
REDTOM Sp. z o.o. ul. Rodzinna 16/1
41-500 Chorzów (zbierający)
ZUH LoBo Grzegorz Paszkiewicz
Ul. Targowa 7 26-700 Zwoleń (zbierający)

15 01 07

3,700 %

1603,92

1603,92

ZUH LoBo Grzegorz Paszkiewicz
Ul. Targowa 7 26-700 Zwoleń (zbierający)

16 01 03

0,029 %

62,67

62,67

Krynicki Recykling S.A. ul. Iwaszkiewicza
48/23, 10-089 Olsztyn R13

16 06 05

0,015%

7,495

7,495

GPR Guma i Plastik Recykling Sp. z o.o.
37-205 Zarzecze 169 R12

19 02 06

Nie bilansowano ze względu na
uwodnienie

Kontrolowana Spółka

14028,67
(423,67 s.m.)

Kontrolowana Spółka

1058,62

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami MB
Recycling Sp . z o.o. ul. Czarnowskiego 56
26-065 Piekoszów R12

6,06
7,71

19 08 01

18 08 02
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 09

19 12 12

ex 19 12 12
20 03 07

Nie bilansowano ze względu na
uwodnienie
Nie bilansowano ze względu na
uwodnienie
0,013 %
0,298 %
0,001 %
0,001 %
1,25 %

60,64 % (frakcja >80 mm i z
doczyszczania odpadów)

25,47 %
66,57

Oczyszczalnia Ścieków kontrolowanej
Spółki Krosno ul. Drzymały R3

Kontrolowana Spółka

1364,93

7,42

7,42

Składowisko odpadów kontrolowanej Spółki
Krosno ul. Białobrzeska 108 D5

139,45

139,45

Składowisko odpadów kontrolowanej Spółki
Krosno ul. Białobrzeska 108 R12

0,87

0,87

ATOL Sp. z o.o. ul. Zawiszy Czarnego 26D
35-082 Rzeszów (zbierający)

1,30

1,30

Kontrolowana Spółka

517,87

R-STAL Kamerduła, Olszewski Sp. J.
ul. Przemysłowa 4, 36-040 Boguchwała
(zbierający)

17,44

REDTOM Sp. z o.o. ul. Rodzinna 16/1
41-500 Chorzów (zbierający)

Kontrolowana Spółka

18556,56

POLIMER s.c. ul. Dębicka 11
35-503 Rzeszów R3

7469,12

7469,12

Składowisko odpadów kontrolowanej Spółki
Krosno ul. Białobrzeska 108 R12

Kontrolowana Spółka

10930,54

949,10

949,10

Kompostownia - stabilizacja w pryzmach
D8
Składowisko odpadów kontrolowanej Spółki
Krosno ul. Białobrzeska 108 D5
WTÓR-STEEL Sp.z o.o. ul. Grabskiego 12,
37-450 Stalowa Wola R12
D8
WTÓR-STEEL Sp.z o.o. ul. Grabskiego 12,
37-450 Stalowa Wola R12

Tabela 16. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki,
kompostownia, ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno – instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w województwie
podkarpackim w roku 2015

Regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów
komunalnych (nazwa
i adres instalacji)

1
Sortownia odpadów
komunalnych zmieszanych
i z selektywnej zbiórki,
kompostownia,
ul. Białobrzeska 108,
38-400 Krosno

Czy odbierano od podmiotu
odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone
lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
spoza regionu gospodarki odpadami
komunalnymi?
Nie stwierdzono

2

Czy zawarto umowę
Czy prowadzący RIPOK przedstawiał
na zagospodarowanie zmieszanych odpadów
kalkulację kosztów zagospodarowania
komunalnych, odpadów zielonych lub
zmieszanych odpadów komuna komun,
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
odpadów zielonych oraz pozostał pozo z
przeznaczonych do składowania z podmiotem
sortowania odpadów komuna komun
odbierającym odpady komunalne od właścicieli
przeznaczonych do składowania, w terminie
nieruchomości, który wykonuje swoją działalność
7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot
w ramach regionu gospodarki odpadami
odbierający odpady komunalne od właścicieli
komunalnymi, o której mowa
nieruchomości lub gminę? (art. 9m u.c.p.g.)
w art. 9l ust. 1 u.c.p.g.?
3
4
Tak
W okresie objętym kontrola nie wpłynęły
wnioski o przedstawienie kalkulacji kosztów
zagospodarowania zmieszanych odpadów
komunalnych

Inne
nieprawidłowości2

Podjęte działania
pokontrolne2

5
Instalacja nie spełnia
aktualnie wymagań dla
mechanicznobiologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych

6
Skierowano
wystąpienie
pokontrolne do
Marszałka
Województwa,
Podkarpackiego w
związku z tym, że
wyliczona w trakcie
kontroli zdolność
przerobowa instalacji
kontenerowej jest
mniejsza niż ilość
odpadów dopuszczona
do przetworzenia
w ciągu roku
posiadanym przez
Spółkę pozwoleniu na
wytwarzanie odpadów.

2. Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów, ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg (Region Północny)
Tabela 14. Informacje dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów w Tarnobrzegu
ul. Strefowa 8 – Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w województwie podkarpackim w roku 2015.
Charakterystyka regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych
(nazwa i adres instalacji)
1

Krótki opis procesów przetwarzania w instalacji

moc
przerobowa
nominalna
[Mg/rok]2

moc przerobowa
rzeczywista [Mg/rok] 2

ilość odpadów
dopuszczona do
przetwarzania w
ciągu roku w
decyzji [Mg/rok]

2

3

4

5

Część mechaniczna
Odpady po zważeniu dostarczane są do hali przyjęć odpadów,
gdzie następuje rozładunek i wstępna segregacja manualna.
Następnie odpady za pomocą ładowarki kołowej podawane są do
rozdrabniarki, a następnie do bębnowego sita obrotowego, gdzie
następuje segregacja odpadów na frakcję podsitową <80 mm,
która kierowana jest w całości do kompostowania, oraz frakcję
nadsitową >80 mm, która przekazywana jest firmom posiadającym
stosowne zezwolenia.

2

Część biologiczna
Do procesu kompostowania przeznaczona jest frakcja
biodegradowalna o wielkości poniżej 80 mm, powstała w wyniku
obróbki mechanicznej zmieszanych odpadów komunalnych za
pomocą sita bębnowego. Proces kompostowania przebiega w
trzech etapach:
1.Kompostowanie intensywne trwające 2-3 tygodni.
Odpady za pomocą ładowarki kołowej układane są w postaci
pryzmy na specjalnie do tego celu przygotowanym podłożu,
wykonanym z perforowanych segmentów betonowych. W trakcie
procesu kompostowania pryzmy są napowietrzane oraz nawilżane.
Powietrze procesowe w układzie zamkniętym prowadzone jest do
filtra biologicznego w celu neutralizacji nieprzyjemnych
zapachów. Powstające w czasie procesu odcieki technologiczne
gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wykorzystywane
do nawadniania pryzmy, a ich ewentualny nadmiar wywożony jest
do oczyszczalni ścieków.
2. Stabilizacja kompostu trwająca 4-6 tygodni, prowadzona jest na
zewnątrz hali. W fazie stabilizacji następuje wychładzanie

6

Czy instalacja spełnia
wymagania najlepszej
dostępnej techniki lub
technologii, o której mowa w
art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska?
Jeśli nie – opis.
7

19 126,765Mg (dotyczy
funkcjonowania
instalacji od 01.05.2014
do 31.12.2014 roku)
60 000Mg

17 474,87 Mg (dotyczy
funkcjonowania
instalacji od 01.01.2015
do 31.07.2015 roku)

36 000Mg

Decyzja Prezydenta Miasta
Tarnobrzeg
K.Ś.V.6221.2.2013
Wydana 26.07.2013
w Tarnobrzegu ważna do
25.07.2023

Zakład Segregacji
i Kompostowania Odpadów
ul. Strefowa 8, 39-400
Tarnobrzeg

Stan formalnoprawny
w zakresie gospodarki
odpadami (rodzaj decyzji,
znak, data wydania,
ważność decyzji, organ
wydający decyzję)

5 075, 99 Mg (dotyczy
funkcjonowania
instalacji od 01.05.2014
do 31.12. 2014 roku)
16 700Mg

7 105,52 Mg (dotyczy
funkcjonowania
instalacji od 01.01.2015
do 31.07. 2015 roku)

14 972 Mg w tym
12 300 Mg
odpadów
powstałych ze
zmieszanych
odpadów
komunalnych

Na podstawie ustaleń kontroli,
stwierdzono, że eksploatowana na
dzień kontroli instalacja RIPOK
nie spełnia wymagań
rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 11 września
2012 r. w sprawie mechaniczno biologicznego przetwarzania
odpadów, w zakresie § 4 ust. 2
pkt 2) - prowadzony w zakładzie
proces biologicznego
przetwarzania odpadów w
warunkach tlenowych, przebiega
w otwartej hali;
Przedsiębiorca na dzień
zakończenia kontroli, zgłosił
zakończenie przebudowy Zakładu
Segregacji i Kompostowania
Odpadów.

materiału, w związku z czym, nie zachodzi potrzeba przerzucania
pryzm celem przewietrzania. Powstające w czasie procesu odcieki
technologiczne gromadzone są w zbiorniku bezodpływowym i
wykorzystuje się je do nawadniania pryzmy

Tabela 15. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów w Tarnobrzegu
ul. Strefowa 8 - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w województwie podkarpackim – informacje o procesach
przetwarzania odpadów komunalnych w okresie maj – grudzień 2014r.
Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji

Przetwarzanie odpadów w instalacji
Procesy
przetwarzania,
którym
poddano
odpady
(R/D)

Rodzaje odpadów
poddanych
procesom
przetwarzania
(kod)

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział procentowy
poszczególnych wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

Ogółem ilość
przekazanych odpadów
danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]

1

2

3

4

5

Ilość
przekazanych
odpadów danemu
odbiorcy
[Mg]
6

R3

02 01 03

19 05 03

214,070 (przetworzone 02 01 03)
108,600 (wytworzone 19 05 03)

108,600
(kod 19 05 03)

108,600

R12

07 02 13

19 12 12

1,720 (przetworzone 07 02 13)
1,720 (100% - wytworzone 19 12 12)

1,720
(kod 19 12 12)

1,720
(kod 19 12 12)
15,000

R12

15 01 01

15 01 01
19 12 12

167,100 (przetworzone 15 01 01)
138,420 (82,8% - wytworzone 15 01 01)
28,680 (17,2% - balast sortowniczy 19 12 12)

138,420
(kod 15 01 01)
28,680
(kod 19 12 12)

115,280
28,680
(kod 19 12 12)
39,520

22,500

R12

15 01 02

15 01 02
19 12 12

675,120 (przetworzone 15 01 02)
285,250 (42,3% - wytworzone 15 01 02)
389,870 (57,7% - balast sortowniczy 19 12 12)

285,250
(kod 15 01 02)

45,400

389,870
(kod 19 12 12)

11,420
31,540
10,840

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów (proces R/D), z
wyszczególnieniem odzysku poza instalacjami
7
PGKiM Sp. z o.o. w Staszowie
28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 3
proces R5 - rekultywacja kwater składowiska StaszówPocieszka
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
Stora Enso Poland S.A.
07-401 Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego 21
proces R3 - Sitkówka-Nowiny, ul. Zakładowa 1
Świecie Recykling Sp. z o.o.
86-100 Świecie, ul. Bydgoska 1
proces R3 – Świecie, ul. Bydgoska 1
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
AKPOL Adam Kuś
23-200 Kraśnik, ul. Młyńska 19
proces R3 – Trzydnik Duży, Rzeczyca Ziemiańska
CS Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Tamka 16, Oddział w Nowej Białej
09-411 Biała, Nowa Biała 39
proces R3 – Nowa Biała – działki 65/5 i 65/3
ECOSS Janczy Lucjan
32-800 Brzesko, ul. Legionów Piłsudskiego 23/2
zbieranie – Brzesko, ul. Szczepanowska 47
EKORECPET Sp. z o.o.
30-133 Kraków, ul. Lea 116/71
proces R3 – Niedomice, ul. Fabryczna 9
ELANA PET Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
proces R3 – Toruń, ul. Płaska 52
ATUS Leszek Barnaś
39-305 Borowa, Sadkowa Góra 12
proces R3 – Borowa, Sadkowa Góra 12

18,900
9,030
96,100
389,870
(kod 19 12 12)

R12

15 01 03

19 12 12

0,245 (przetworzone 15 01 03)
0,245 (100% - wytworzone 19 12 12)

0,245
(kod 19 12 12)

0,245
(kod 19 12 12)

R12

15 01 05

19 12 12

21,985 (przetworzone 15 01 05)
21,985 (100% - wytworzone 19 12 12)

21,985
(kod 19 12 12)

21,985
(kod 19 12 12)

R12

15 01 06

19 12 12

295,480 (przetworzone 15 01 05)
295,480 (100% - wytworzone 19 12 12)

295,480
(kod 19 12 12)

295,480
(kod 19 12 12)

434,700
(kod 15 01 07)

434,700

78,220
(kod 19 12 12)

78,220
(kod 19 12 12)

R12

15 01 07

15 01 07
19 12 12

512,920 (przetworzone 15 01 07)
434,700 (84,8% - wytworzone 15 01 07)
78,220 (15,2% - balast sortowniczy 19 12 12)

R12

20 01 10

19 12 12

0,595 (przetworzone 20 01 10)

0,595
(kod 19 12 12)

0,595
(kod 19 12 12)

R12

20 01 40

15 01 04

2,790 (przetworzone 20 01 40)
2,790 (100% - wytworzone 15 01 04)

2,790
(kod 15 01 04)

2,790
(kod 15 01 04)

R3

20 02 01

19 05 03

200,000 (przetworzone 20 02 01)
91,200 (wytworzone 19 05 03)

91,200
(kod 19 05 03)

91,200

20 03 01

19 05 03
19 12 01
19 12 04
19 12 05
19 12 12

R12

2 985,760
(kod 19 05 03)
17 448,810 (przetworzone 20 03 01)

245,400
(kod 19 12 01)

2 277,660
(kod 19 05 03)
708,100
(kod 19 05 03)

Green Broker Krzysztof Górka
26-300 Opoczno, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14/65
proces R12 – Drzewica, ul. Braci Kobylańskich 41
Hermes Recycling Sp. z o.o.
15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28
proces R12 – Turośń Kościelna, Barszczówka 37
PRT Radomsko Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Geodetów 8
proces R3 – Radomsko, ul. Geodetów 8
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
KRYNICKI Recykling S.A.
10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 48/23
proces R12 – Pełkinie, działki 12343/16 i 2343/19
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
F.H.U. Grzegorz Łakomy
39-400 Tarnobrzeg, ul. Robotnicza 37
zbieranie – Tarnobrzeg, ul. 12 Października 14
PGKiM Sp. z o.o. w Staszowie
28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 3
proces R5 - rekultywacja kwater składowiska StaszówPocieszka
PGKiM Sp. z o.o. w Staszowie
28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 3
proces R5 - rekultywacja kwater składowiska StaszówPocieszka
PPHU DORMAG Henryk Fornalski
97-500 Radomsko, ul. Stara Droga 68

314,740
(kod 19 12 04)
62,910
(kod 19 12 05)
260,295
(kod 19 12 12 – bal. sort.
z kompostu)
10 879,290
(kod 19 12 12 – nadsito)

210,360
(kod 19 12 01)
1,600
(kod 19 12 01)
33,440
(kod 19 12 01)
314,740
(kod 19 12 04)
62,910
(kod 19 12 05)
5 116,340
(kod 19 12 12)
2 388,520
(kod 19 12 12)
3 699,960
(kod 19 12 12)
74,280
(kod 19 12 12)
557,650
(kod 19 12 12)

zbieranie – Radomsko, ul. Stara Droga 68
Mo-BRUK S.A.
33-322 Korzenna, Niecew 68
proces R12 – Karsy – działki nr 1112/1, 1112/2
Stora Enso Poland S.A.
07-401 Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego 21
proces R3 - Sitkówka-Nowiny, ul. Zakładowa 1
Świecie Recykling Sp. z o.o.
86-100 Świecie, ul. Bydgoska 1
proces R3 – Świecie, ul. Bydgoska 1
Mo-BRUK S.A.
33-322 Korzenna, Niecew 68
proces R12 – Karsy – działki nr 1112/1, 1112/2
KRYNICKI Recykling S.A.
10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 48/23
proces R12 – Pełkinie, działki 12343/16 i 2343/19
BIO-MED Sp. z o.o.
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
Proces R12 – Kielce, ul. Hubalczyków 30
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
Mo-BRUK S.A.
33-322 Korzenna, Niecew 68
proces R12 – Karsy – działki nr 1112/1, 1112/2
PW EKO-KWIAT Sp. z o.o.
26-008 Górno, Wola Jachowa 94A
zbieranie – Kielce, ul. Długa 26
Wtór-Steel Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12
proces R12 – Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12

Tabela 15a. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów w Tarnobrzegu
ul. Strefowa 8 - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w województwie podkarpackim – informacje o procesach
przetwarzania odpadów komunalnych w okresie styczeń – lipiec 2015 r.
Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji

Przetwarzanie odpadów w instalacji
Procesy
przetwarzania,
którym
poddano
odpady
(R/D)

Rodzaje odpadów
poddanych
procesom
przetwarzania
(kod)

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział procentowy
poszczególnych wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

Ogółem ilość
przekazanych odpadów
danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]

1

2

3

4

5

Ilość
przekazanych
odpadów danemu
odbiorcy
[Mg]
6
35,640

R12

15 01 01

15 01 01
19 12 12

89,085 (przetworzone 15 01 01)
68,740 (77,2% - wytworzone 15 01 01)
20,345 (22,8% - balast sortowniczy 19 12 12)

68,740
(kod 15 01 01)
20,345
(kod 19 12 12)

16,900

16,200

20,345
(kod 19 12 12)

12,660

17,180

R12

15 01 02

15 01 02
19 12 12

671,320 (przetworzone 15 01 02)
249, 320 (37,1% - wytworzone 15 01 02)
422,000 (62,9% - balast sortowniczy 19 12 12)

249,320
(kod 15 01 02)

34,790

422,000
(kod 19 12 12)

23,760

7,440

3,600

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów (proces R/D), z
wyszczególnieniem odzysku poza instalacjami
7
Świecie Recykling Sp. z o.o.
86-100 Świecie, ul. Bydgoska 1
proces R3 – Świecie, ul. Bydgoska 1
SOL-HURT Bogdan Hybner
86-050 Solec Kujawski, ul. Garbary 5
zbieranie – Solec Kujawski, ul. Garbary 5
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
Mirosław Wawrzyniak
87-162 Lubicz, ul. Warszawska 38
proces R3 – Głogów, ul. Warszawska 12
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
AKPOL Adam Kuś
23-200 Kraśnik, ul. Młyńska 19
proces R3 – Trzydnik Duży, Rzeczyca Ziemiańska
CS Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Tamka 16, Oddział w Nowej Białej
09-411 Biała, Nowa Biała 39
proces R3 – Nowa Biała – działki 65/5 i 65/3
ECOSS Janczy Lucjan
32-800 Brzesko, ul. Legionów Piłsudskiego 23/2
zbieranie – Brzesko, ul. Szczepanowska 47
EKORECPET Sp. z o.o.
30-133 Kraków, ul. Lea 116/71
proces R3 – Niedomice, ul. Fabryczna 9
ELANA PET Sp. z o.o.
87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
proces R3 – Toruń, ul. Płaska 52
ATUS Leszek Barnaś
39-305 Borowa, Sadkowa Góra 12
proces R3 – Borowa, Sadkowa Góra 12

22,320

51,480

6,800

58,820

10,470

422,000
(kod 19 12 12)

R12
R13

15 01 04

15 01 04

0,870 (przetworzone 15 01 04)
0,870 (100,0% - wytworzone 15 01 04)
0,270 (magazyn R13)

1,583
1,140
(kod 15 01 04)
0,610

5,720
R12

R12

R12

R12

15 01 05

15 01 06

15 01 07

16 01 19

29,630 (przetworzone 15 01 05)
29,630 (100% - wytworzone 19 12 12)

29,630
(kod 19 12 12)

19 12 12

194,780 (przetworzone 15 01 06)
194,780 (100% - wytworzone 19 12 12)

194,780
(kod 19 12 12)

194,780
(kod 19 12 12)

15 01 07
19 12 12

342,580
(kod 15 01 07)

342,580

347,040 (przetworzone 15 01 07)
342,580 (98,7% - wytworzone 15 01 07)
4,460 (1,3% - balast sortowniczy 19 12 12)

4,460
(kod 19 12 12)

4,460
(kod 19 12 12)

19 12 12

1,480 (przetworzone 16 01 19)

1,480

1,480

19 12 12

29,630
(kod 19 12 12)

Hermes Recycling Sp. z o.o.
15-872 Białystok, ul. Dąbrowskiego 28
proces R12 – Turośń Kościelna, Barszczówka 37
Industrie Maurizio Peruzzo POLOWAT
43-346 Bielsko-Biała, ul. Konwojowa 96
proces R3 – Bielsko-Biała, ul. Konwojowa 96
PPH BOMAX Krzysztof Kraska
96-500 Sochaczew, ul. Długa 85
proces R3 – Sochaczew, ul. Długa 85
PRT Radomsko Sp. z o.o.
97-500 Radomsko, ul. Geodetów 8
proces R3 – Radomsko, ul. Geodetów 8
Wtór-Steel Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12
proces R12 – Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
F.H.U. Grzegorz Łakomy
39-400 Tarnobrzeg, ul. Robotnicza 37
zbieranie – Tarnobrzeg, ul. 12 Października 14
Firma Handlowo-Usługowa Metarpol Tomasz Grzesiak
39-400 Tarnobrzeg, ul. Borek 3
zbieranie – Chmielów, Chmielów 596
Wtór-Steel Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12
proces R12 – Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
KRYNICKI Recykling S.A.
10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 48/23
proces R12 – Pełkinie, działki 12343/16 i 2343/19
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.

1,480 (100% - wytworzone 19 12 12)

(kod 19 12 12)

(kod 19 12 12)

R12

17 02 03

19 12 12

0,700 (przetworzone 17 02 03)
0,700 (100% - wytworzone 19 12 12)

0,700
(kod 19 12 12)

0,700
(kod 19 12 12)

R12

20 01 01

19 12 12

3,900 (przetworzone 20 01 01)
3,900 (100% - wytworzone 19 12 12)

3,900
(kod 19 12 12)

3,900
(kod 19 12 12)

R12

20 01 10

19 12 12

2,235 (przetworzone 20 01 10)
2,235 (100% - wytworzone 19 12 12)

2,235
(kod 19 12 12)

2,235
(kod 19 12 12)

R12

20 01 40

15 01 04

0,630 (przetworzone 20 01 40)
0,630 (100% - wytworzone 15 01 04)

0,630
(kod 15 01 04)

0,440
(kod 15 01 04)
0,190
(kod 15 01 04)
311,760
(kod 19 05 03)

2 110,760
(kod 19 05 03)
417,820
(kod 19 05 99)

R12

20 03 01

19 05 03
19 05 99
19 12 01
19 12 04
19 12 05
19 12 12

105,220
(kod 19 12 01)
16 133,200 (przetworzone 20 03 01)

107,800
(kod 19 12 04)

353,400
(kod 19 05 03)
478,920
(kod 19 05 03)
585,600
(kod 19 05 03)

21,640
(kod 19 12 05)

381,080
(kod 19 05 03)

10 099,690
(kod 19 12 12 – nadsito
z kodu 20 03 01 oraz balast
sortowniczy z kompostu)

48,400
(kod 19 05 99)
369,420
(kod 19 05 99)

22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
F.H.U. Grzegorz Łakomy
39-400 Tarnobrzeg, ul. Robotnicza 37
zbieranie – Tarnobrzeg, ul. 12 Października 14
Firma Handlowo-Usługowa Metarpol Tomasz Grzesiak
39-400 Tarnobrzeg, ul. Borek 3
zbieranie – Chmielów, Chmielów 596
A.S.A. EKO Polska Sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Lecha 10
proces R3 – rekultywacja zamkniętego składowiska w
Sadowie
BIO-MED Sp. z o.o.
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
Proces R12 – Kielce, ul. Hubalczyków 30
Multi - Agent Insurance Sp. z o.o.
41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. J. Hallera 18A
zbieranie – Bytom, ul. Dworska 6
P.H-U "ZIELIŃSKI" Zbigniew Zieliński
26-035 Raków, ul. Klasztorna 27A
zbieranie – Raków, ul. Młyńska 9
PGKiM Sp. z o.o. w Staszowie
28-200 Staszów, ul. Wojska Polskiego 3
proces R5 - rekultywacja kwater składowiska StaszówPocieszka
FU-H "KOP-EKO" Szczepan Trzupek
32-420 Gdów, Zalesiany 1
proces R3 – Gdów, Zalesiany – działka nr 89/2
NRR Grupa POLDIM Sp. z o.o.
33-240 Żabno k. Tarnowa, Sieradza 190
proces R5 – Łętowice – działka nr 1109/3

23,380
(kod 19 12 01)
63,120
(kod 19 12 01)
18,720
(kod 19 12 01)
73,600
(kod 19 12 04)
34,200
(kod 19 12 04)
21,640
(kod 19 12 05)
4 524,920
(kod 19 12 12)
2 906,278
(kod 19 12 12)
1 158,180
(kod 19 12 12)
152,460
(kod 19 12 12)
53,040
(kod 19 12 12)
500,000
(kod 19 12 12)
714,190
(kod 19 12 12)

BIO-MED Sp. z o.o.
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
Proces R12 – Kielce, ul. Hubalczyków 30
Świecie Recykling Sp. z o.o.
86-100 Świecie, ul. Bydgoska 1
proces R3 – Świecie, ul. Bydgoska 1
Wtór-Steel Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12
proces R12 – Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12
BIO-MED Sp. z o.o.
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
Proces R12 – Kielce, ul. Hubalczyków 30
Wtór-Steel Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12
proces R12 – Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12
KRYNICKI Recykling S.A.
10-089 Olsztyn, ul. Iwaszkiewicza 48/23
proces R12 – Pełkinie, działki 12343/16 i 2343/19
BIO-MED Sp. z o.o.
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6
Proces R12 – Kielce, ul. Hubalczyków 30
EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Fabryczna 6
proces R12 – Srebrzyszcze, działki 566/2, 567, 568,
569, 570, 688/4
Mo-BRUK S.A.
33-322 Korzenna, Niecew 68
proces R12 – Karsy – działki nr 1112/1, 1112/2
Polskie Odpady Komunalne Sp. z o.o.
25-508 Kielce, ul. 1 Maja 129
proces R12 – Fałków, ul. Pląskowicka
PW EKO-KWIAT Sp. z o.o.
26-008 Górno, Wola Jachowa 94A
zbieranie – Kielce, ul. Długa 26
W&G Recycling Tomasz Gros
42-609 Tarnowskie Góry, ul. Grzybowa 62/64
proces R5, R11 – Tarnowskie Góry, ul. Grzybowa
62/64
Wtór-Steel Sp. z o.o.
37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12
proces R12 – Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12

Tabela 15. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Zakład Segregacji i Kompostowania Odpadów w Tarnobrzegu
ul Strefowa 8 - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, w województwie podkarpackim w roku 2015.
Regionalna
instalacja do
przetwarzania
odpadów
komunalnych
(nazwa
i adres instalacji)

Czy odbierano od podmiotu
odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone
lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
spoza regionu gospodarki odpadami
komunalnymi?

1

2

Zakład Segregacji i
Kompostowania
Odpadów
ul. Strefowa 8, 39400 Tarnobrzeg

Tak
Jedna partia zmieszanych odpadów
komunalnych odebrana z terenu
Gminy Majdan Królewski (Region
Zachodni), w ilości 19,4 Mg została
przetworzona w instalacji A.S.A.

Czy zawarto umowę
na zagospodarowanie zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych lub
pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do
składowania z podmiotem odbierającym
odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, który wykonuje swoją
działalność w ramach regionu gospodarki
odpadami komunalnymi, o której mowa
w art. 9l ust. 1 u.c.p.g.?
3

Czy prowadzący RIPOK przedstawiał
kalkulację kosztów zagospodarowania
zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania, w
terminie 7 dni od dnia złożenia
wniosku przez podmiot odbierający
odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości lub gminę? (art. 9m
u.c.p.g.)
4

Tak

Wg informacji udzielonej przez
przedstawiciela A.S.A., nie wpłynęły
ww. wnioski

Inne nieprawidłowości2

Podjęte działania pokontrolne2

5

6

1/ Sporządzenie zbiorczego zestawienia o Pouczenie
odpadach za 2014 r. niezgodnie ze
Wystąpienie do Marszałka
stanem rzeczywistym;
Województwa Podkarpackiego.
2/ Odebranie i nie przekazanie
zmieszanych odpadów komunalnych z
terenu Gminy Majdan Królewski,
zlokalizowanej w regionie zachodnim, do
właściwego RIPOK;
3/ Przetworzenie w instalacji
zmieszanych odpadów komunalnych
spoza regionu północnego, tj. z Gminy
Majdan Królewski;
4/ Spółka poddała odzyskowi odpady o
kodzie 20 02 01 w ilości 200 Mg oraz
odpady o kodzie 02 01 03 w ilości 214,07
Mg, nie będąc wyszczególniona w
Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami, jako instalacja RIPOK do
przetwarzania odpadów zielonych.
5/ Naruszenie warunków zezwolenia na
zbieranie i przetwarzanie odpadów.

3.
Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica (Region
Zachodni),
Tabela 14. Informacje dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki,
Kompostownia Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica w województwie podkarpackim w roku 2015
Charakterystyka regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych
(nazwa i adres instalacji)
1

Sortownia odpadów
zmieszanych i z
selektywnej zbiórki,
Kompostownia
Paszczyna 62B,
39-207 Brzeźnica

Krótki opis procesów
przetwarzania w instalacji

moc przerobowa
nominalna [Mg/rok]2

moc przerobowa
rzeczywista [Mg/rok] 2

2
Część mechaniczna:
Przetwarzanie w procesie
R12 – mechaniczne
przetwarzanie na sicie o
oczku 80mm, ręczne
sortowanie w 10
stanowiskowej kabinie
sortowniczej oraz z
wykorzystaniem
elektromagnesu
Instalacja ta złożona jest z:
 rozrywarki mechanicznej,
 kabiny sortowniczej 2
stanowiskowej,
 kabiny sortowniczej 10
stanowiskowej,
 ferromagnetyka,
 przenośników
taśmowych,
 urządzenia do
rozdrabniania odpadów
(w przypadku produkcji
paliwa alternatywnego),
 przenośnika taśmowego
podłogowego do
transportu
wysortowanych
surowców wtórnych do
urządzenia belującego,
 urządzenia prasującego
surowce wtórne.

3
50 000 Mg/rok

4
50 000 Mg/rok

Część biologiczna:
Przetwarzanie w procesie
D8 – stabilizacja tlenowa

ilość odpadów dopuszczona
do przetwarzania w ciągu
roku w decyzji [Mg/rok] 2

60 000 Mg/rok

5

Stan formalnoprawny
w zakresie gospodarki odpadami
(rodzaj decyzji, znak, data
wydania, ważność decyzji, organ
wydający decyzję)
6

Czy instalacja spełnia wymagania
najlepszej dostępnej techniki lub
technologii, o której mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska?
Jeśli nie – opis.
7

Brak pozwolenia zintegrowanego na
eksploatację instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów
wymaganego od 1 lipca 2015 r.
Decyzja Starosty Dębickiego na
wytwarzanie odpadów z
uwzględnieniem wymagań
przewidzianych dla zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie
odzysku, unieszkodliwiania, zbierania
i transportu odpadów znak:
WRL.6220.11.2012 z dnia
19.06.2012r.

25 000Mg/rok

25 000Mg/rok

25 000 Mg/rok

tak

odpadów w zamkniętej hali
stabilizacji (2 tygodnie) oraz
na
placu
dojrzewania
stabilizatu
Instalacja biologicznego
przetwarzania odpadów
zlokalizowana jest w
odrębnej hali przetwarzania
odpadów. W hali znajduje
się 10 wydzielonych
boksów z napowietrzaniem
w podłodze. Ponadto
instalacja ta złożona jest z:
 wentylatora
wyciągowego,
 skrubera,
 biofiltra,
 szczelnego i
skanalizowanego placu
do dojrzewania
stabilizatu,
 zbiornika na odcieki.

Tabela 15. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, Kompostownia
Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica w województwie podkarpackim –informacje o procesach przetwarzania odpadów komunalnych w okresie od stycznia do sierpnia
2015 roku
Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji

Przetwarzanie odpadów w instalacji
Procesy
przetwarzania,
którym poddano
odpady
(R/D)

Rodzaje odpadów
poddanych procesom
przetwarzania (kod)

1
R12

2
200301

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział
procentowy poszczególnych
wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

Ogółem ilość przekazanych
odpadów danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]

4

Ilość przekazanych
odpadów danemu odbiorcy
[Mg]

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów
(proces R/D), z wyszczególnieniem
odzysku poza instalacjami

6

7
EURO EKO ul. Wojska polskiego 3, Mielec
Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego w
Kozodrzy, Proces R12
EURO EKO ul. Wojska polskiego 3, Mielec
Zakład Produkcji Paliwa Alternatywnego w
Kozodrzy, Proces R12
Zagospodarowanie w własnym zakresie –
biologiczne przetwarzanie (Hala Stabilizacji
Tlenowej), Proces D8
Huta Szkła Ładna, Ładna 15 38-156
Skrzyszów, Proces R5
Krynicki Recykling, ul. Iwaszkiewicza 48/23
Olsztyn, Proces R12
Ślusarstwo PHU W. Radzik 39-218
Straszęcin 9A zbieranie (przekazywane do
procesu R4)
PPHU ERGPET Sp. z o.o. Pustków osiedle
59F, Proces R3
ZUH LoBo G. Paszkiewicz Zwoleń, ul.
Targowa 7
Polimer s.c., Rzeszów ul. Dębicka 11
FH „ROBERT” S.C. TARNÓW UL.
Klikowska 101C
Phu „Koba” Krystian balicki Dębica, ul. 3Maj
5/34

3
ex 19 12 12 (frakcja
nadsitowa)

31,3

3 713,85

5
3713,85

19 12 10

10,4

1230,39

1230,39

ex 19 12 12 (frakcja
podsitowa)

44,2

15 01 07

0,2

29

15 01 04

0,2

26,4

15 01 02

0,3

35,1

Tabela 16. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, Kompostownia
Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica w województwie podkarpackim w okresie od stycznia do sierpnia 2015 roku

Regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów
komunalnych (nazwa
i adres instalacji)

1
Sortownia odpadów
zmieszanych i z
selektywnej zbiórki,
Kompostownia
Paszczyna 62B,
39-207 Brzeźnica

Czy odbierano od podmiotu
odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone
lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
spoza regionu gospodarki odpadami
komunalnymi?
2
Nie

Czy zawarto umowę
Czy prowadzący RIPOK przedstawiał
na zagospodarowanie zmieszanych odpadów
kalkulację kosztów zagospodarowania
komunalnych, odpadów zielonych lub
zmieszanych odpadów komunalnych,
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
odpadów zielonych oraz pozostał pozo z
przeznaczonych do składowania z podmiotem
Inne
sortowania odpadów komuna komun
odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieprawidłowości2
przeznaczonych do składowania, w terminie
nieruchomości, który wykonuje swoją działalność
7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot
w ramach regionu gospodarki odpadami
odbierający odpady komunalne od właścicieli
komunalnymi, o której mowa
nieruchomości lub gminę? (art. 9m u.c.p.g.)
w art. 9l ust. 1 u.c.p.g.?
3
4
5
Tak
Nie składano wniosków o kalkulację kosztów
Brak pozwolenia
zagospodarowania zmieszanych odpadów
zintegrowanego na
komunalnych
eksploatację instalacji
mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów

Podjęte działania
pokontrolne2

6
Wszczęcie
postepowania w
sprawie wstrzymania
działalności instalacji
w związku z brakiem
pozwolenia
zintegrowanego

4. Zakład Zagospodarowania Odpadów, Kozodrza, 39-103 Ostrów (Region Zachodni),
Tabela 14. Informacje dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Zakład Zagospodarowania odpadów w Kozodrzy w województwie
podkarpackim w roku 2015
Charakterystyka regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych
(nazwa i adres instalacji)

Krótki opis procesów
przetwarzania w instalacji

moc przerobowa
nominalna [Mg/rok]2

moc przerobowa
rzeczywista [Mg/rok] 2

ilość odpadów dopuszczona
do przetwarzania w ciągu
roku w decyzji [Mg/rok] 2

1

2

3
Maksymalna moc
przerobowa instalacji
do mechanicznego
przetwarzania odpadów
wynosi 60 000mg/rok

4

5

60 000 Mg/rok

60 000 mg/rok

Metoda R12 –
przetwarzanie mechaniczne
odpadów na linii
sortowniczej
Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Kozodrzy

Metoda R3 – przetwarzanie
biologiczne odpadów w hali
stabilizacji tlenowej i na
placu dojrzewania
stabilizatu

Maksymalna moc
przerobowa instalacji
do biologicznego
przetwarzania odpadów
wynosi 14 170 Mg/rok

14 170 Mg/rok

14 170 Mg/rok

Stan formalnoprawny
w zakresie gospodarki odpadami
(rodzaj decyzji, znak, data
wydania, ważność decyzji, organ
wydający decyzję)
6
Brak pozwolenia zintegrowanego na
eksploatację instalacji mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów
wymaganego od 1 lipca 2015 r.
Decyzja Marszałka Województwa
Podkarpackiego udzielająca
pozwolenia na wytwarzanie odpadów
oraz zezwolenia na zbieranie i
przetwarzanie odpadów na instalacji
do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów w Kozodrzy,
znak: OS-III.7221.28.2013.KS z dnia
23.12.2013 r.

Czy instalacja spełnia wymagania
najlepszej dostępnej techniki lub
technologii, o której mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska?
Jeśli nie – opis.
7

Tak

Tabela 15. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy w województwie
podkarpackim –informacje o procesach przetwarzania odpadów komunalnych od 01.10-31.12.2014 r.
Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji

Przetwarzanie odpadów w instalacji
Procesy
przetwarzania,
którym
poddano
odpady
(R/D)

Rodzaje odpadów
poddanych procesom
przetwarzania (kod)

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział
procentowy poszczególnych
wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

Ogółem ilość przekazanych
odpadów danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]

Ilość przekazanych
odpadów danemu odbiorcy
[Mg]

1

2

3

4

5

6

20 03 01
15 01 06
20 03 07

15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 07
16 03 01
19 12 12 N
19 12 12 P
19 12 02
19 12 07
19 12 12

Mechaniczne
przetwarzanie w
procesie
R -12,

Przetworzone odpady - 13212,24

Wytworzone odpady - 13347,14

115,16

Różnica w ilości odpadów
przetworzonych i wytworzonych
wynika z magazynowania części
odpadów przed procesem
przetwarzania
28,52

13212,24

15,78

3186,64

9,98

42,84

6197,82
3750,40

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów
(proces R/D), z wyszczególnieniem
odzysku poza instalacjami
7
R3
Mondi Świecie S.A ul. Bydgoska 1,
86-100 Świecie
R3
PPHU ERGPET Sp. z o.o. Pustków –Osiedle
59F, 39-200 Pustków,
R4
Scholz Recykling Polska Oddział
w Krakowie ul. Biskupińska 8,
30-732 Kraków
R12
Krynicki Recykling S.A ,
10-089 Olsztyn, Oddział Pełkinie
R4
Huta Sędzimira ul. Ujastek 1,
30-969 Kraków
R12
Euro-Eko Sp. Sp. z. o.o.
Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych
w Kozodrzy
R3
Gminny Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o., 39-103 Ostrów 225
R1
Odpady przekazano osobom fizycznym
zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 21
kwietnia 2006 r.
D5
Gminny Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o., 39-103 Ostrów 225
R3
Biologiczne przetwarzanie odpadów w
Zakładzie Zagospodarowania Odpadów

Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji

Przetwarzanie odpadów w instalacji
Procesy
przetwarzania,
którym
poddano
odpady
(R/D)

Rodzaje odpadów
poddanych procesom
przetwarzania (kod)

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział
procentowy poszczególnych
wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

Ogółem ilość przekazanych
odpadów danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]

Ilość przekazanych
odpadów danemu odbiorcy
[Mg]

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów
(proces R/D), z wyszczególnieniem
odzysku poza instalacjami

1

2

3

4

5

6

7

1126,00
Przetworzone odpady - 3750,40
Biologiczne
przetwarzanie
odpadów w
procesie
R-3

19 12 12P

19 05 03
19 95 99

Wytworzone odpady - 2625,42

2625,42

Różnica wynika z procesu
dwuetapowego stabilizowania
odpadów,
1499,42

D5
Gminny Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o 39-103 Ostrów 225
Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne
zwierające azbest w Kozodrzy
R3
Gminny Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o 39-103 Ostrów 225
Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne
zwierające azbest w Kozodrzy

Tabela 15. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy w województwie
podkarpackim – informacje o procesach przetwarzania odpadów komunalnych od 01.01-31.08.2015 r.
Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji

Przetwarzanie odpadów w instalacji
Procesy
przetwarzania,
którym
poddano
odpady
(R/D)

Rodzaje odpadów
poddanych procesom
przetwarzania (kod)

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział
procentowy poszczególnych
wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

Ogółem ilość przekazanych
odpadów danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]

Ilość przekazanych
odpadów danemu odbiorcy
[Mg]

1

2

3

4

5

6

20 03 01
15 01 06
20 03 07

15 01 01
15 01 02
15 01 04
15 01 07
16 03 01
19 12 12 N
19 12 12 P
19 12 02
19 12 07
19 12 12

Mechaniczne
przetwarzanie
w procesie
R12

Przetworzone odpady - 30 148,84

Wytworzone odpady - 30 172,72

320,78

Różnica w ilości odpadów
przetworzonych i wytworzonych
wynika z magazynowania części
odpadów przed procesem
przetwarzania
117,50

30 172,72

39,10

2748,78

16,24

37,40

16 637,60
10 255,32

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów
(proces R/D), z wyszczególnieniem
odzysku poza instalacjami
7
R3,
Mondi Świecie S.A ul. Bydgoska 1,
86-100 Świecie
R4
Scholz Recykling Polska Oddział w
Krakowie ul. Biskupińska 8,
30-732 Kraków
R3,
PPHU ERGPET Sp. z o.o. Pustków –
Osiedle 59F, 39-200 Pustków,
R12
Krynicki Recykling S.A ,10-089 Olsztyn
Oddział Pełkinie
R4
Huta Sędzimira ul. Ujastek 1,
30-969 Kraków
R12
Euro-Eko Sp. Sp. z. o.o.
Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych
w Kozodrzy
R3
Gminny Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. 39-103 Ostrów 225
R1
Odpady przekazano osobom fizycznym
zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 21
kwietnia 2006 roku
D5
Gminny Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o. 39-103 Ostrów 225
R3
Biologiczne przetwarzanie odpadów
w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów

Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji

Przetwarzanie odpadów w instalacji
Procesy
przetwarzania,
którym
poddano
odpady
(R/D)

Rodzaje odpadów
poddanych procesom
przetwarzania (kod)

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział
procentowy poszczególnych
wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

Ogółem ilość przekazanych
odpadów danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]

Ilość przekazanych
odpadów danemu odbiorcy
[Mg]

1

2

3

4

5

6

3489,66

Przetworzone odpady - 10255,32
Biologiczne
przetwarzanie
odpadów
w procesie R3

19 05 03
19 95 99

19 12 12P

Wytworzone odpady - 7290,64
Różnica wynika z procesu
dwuetapowego stabilizowania
odpadów

7290,64

3800,98

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów
(proces R/D), z wyszczególnieniem
odzysku poza instalacjami
7
D5
Gminny Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o. 39-103 Ostrów 225
Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne
zwierające azbest w Kozodrzy
R3
Gminny Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o. o. 39-103 Ostrów 225
Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne
zwierające azbest w Kozodrzy

Tabela 16. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Zakład Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy w województwie
podkarpackim w roku 2015

Regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów
komunalnych (nazwa
i adres instalacji)

Czy odbierano od podmiotu
odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone
lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
spoza regionu gospodarki odpadami
komunalnymi?

1

2

Zakład Zagospodarowania
Odpadów w Kozodrzy

Nie stwierdzono

Czy zawarto umowę
Czy prowadzący RIPOK przedstawiał
na zagospodarowanie zmieszanych odpadów
kalkulację kosztów zagospodarowania
komunalnych, odpadów zielonych lub
zmieszanych odpadów komuna komun,
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
odpadów zielonych oraz pozostał pozo z
przeznaczonych do składowania z podmiotem
sortowania odpadów komuna komun
odbierającym odpady komunalne od właścicieli
przeznaczonych do składowania, w terminie
nieruchomości, który wykonuje swoją działalność
7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot
w ramach regionu gospodarki odpadami
odbierający odpady komunalne od właścicieli
komunalnymi, o której mowa
nieruchomości lub gminę? (art. 9m u.c.p.g.)
w art. 9l ust. 1 u.c.p.g.?
3
4

Tak

Nie składano wniosków o kalkulację kosztów
zagospodarowania zmieszanych odpadów
komunalnych

Inne
nieprawidłowości2

Podjęte działania
pokontrolne2

5
Brak pozwolenia
zintegrowanego na
eksploatację instalacji
mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów

6
Wszczęcie
postępowania w
sprawie wstrzymania
działalności

5. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia Giedlarowa, 37-300 Leżajsk (Region Północny)
Tabela 14. Informacje dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – Instalacja przetwarzania odpadów w Giedlarowej, instalacja do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w województwie podkarpackim w roku 2015
Charakterystyka regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych
(nazwa i adres instalacji)
1

Instalacja przetwarzania
odpadów w Giedlarowej,
Giedlarowa, 37-300 Leżajsk

Krótki opis procesów
przetwarzania w instalacji
2
Część mechaniczna
Mechaniczno-ręczna
sortownia odpadów
przeznaczona jest do
rozdzielania na
poszczególne frakcje
zmieszanych odpadów
komunalnych oraz
zmieszanych odpadów
opakowaniowych..
Zmieszane odpady
komunalne lub zmieszane
odpady opakowaniowe po
zważeniu rozładowywane
są w hali przyjęć i
podawane na taśmociąg
wznośny celem
przetransportowania do sita
bębnowego gdzie
rozdzielane są na dwie
frakcje: 0-80 mm (frakcja
podsitowa) i powyżej 80
mm (frakcja nadsitowa).
Odpady o uziarnieniu
powyżej 80 mm kierowane
są na ruchomy stół
sortowniczy i poddawane
segregacji. Pozostałość po
segregacji kierowana do
praso kontenera i do
składowania lub
przekazywana poza
instalację.
Część biologiczna

moc przerobowa
nominalna [Mg/rok]2

moc przerobowa
rzeczywista [Mg/rok] 2

ilość odpadów dopuszczona
do przetwarzania w ciągu
roku w decyzji [Mg/rok] 2

3

4

5

Część mechaniczna:
25000

Część biologiczna:
12300

Stan formalnoprawny
w zakresie gospodarki odpadami
(rodzaj decyzji, znak, data
wydania, ważność decyzji, organ
wydający decyzję)
6

Czy instalacja spełnia wymagania
najlepszej dostępnej techniki lub
technologii, o której mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska?
Jeśli nie – opis.
7

Pozwolenie zintegrowane,
OS-I.7222.11.12.2012.MD,
31.12.2013r., 31.12.2023r., Marszałek
Województwa Podkarpackiego
10882,62 (w okresie
I-VII 2015r.)
w tym:
200301 - 10246,36
150106 - 589,68
200307 - 46,58

Część mechaniczna: 25000
Część biologiczna: 12300

Zmiana pozwolenia zintegrowanego,
OS-I.7222.38.14.2014.MD
28.11.2014r., termin nieoznaczony,
Marszałek Województwa
Podkarpackiego
Zmiana pozwolenia zintegrowanego,
OS-I.7222.38.11.2014.MD
27.05.2015r., termin nieoznaczony,
Marszałek Województwa
Podkarpackiego

tak

Do biologicznego
przetwarzania kierowana
jest frakcja podsitowa (0-80
mm) wydzielona w procesie
mechanicznego
przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych.
Odpady poddawane są
biologicznej stabilizacji w
trzech bioreaktorach. Wsad
kompostowy w bioreaktorze
jest monitorowany poprzez
zestaw czujników w
zakresie temperatury,
poziomu tlenu, ciśnienia i
wilgotności. Każdy
bioreaktor wyposażony jest
w system dysz
zraszających, które
umożliwiają dostosowanie
odpowiedniego poziomu
wilgoci materiału.
Mieszanka kompostowa
przez cały okres
kompostowania
intensywnego
napowietrzana jest za
pomocą systemu
wentylatorów
(napowietrzanie
posadzkowe), na zasadzie
wtłaczania powietrza w
odpady. Podczas fazy
postoju wentylatorów
otwory napowietrzania
zbierają odciek, który
kierowany jest do
szczelnego
bezodpływowego zbiornika.
Powietrze poprocesowe
zasysane za pomocą
wentylatora obsługującego
trzy bioreaktory kierowane
jest do oczyszczania na
biofiltr.
Czas przetrzymania wsadu
w bioreaktorze wyznacza
uzyskanie parametru AT4
na poziomie <20 mg O2/g
s.m. przy czym długość

fazy kompostowania
intensywnego wynosi co
najmniej 21 dni. Odpady po
pierwszej fazie
kompostowania
przewożone są za pomocą
ładowarki na plac
dojrzewania i formowane w
pryzmy w kształcie trapezu
o wymiarach:
wysokość ok. 2,2 m,
długość podstawy ok. 4,5
m, długość górnego boku
ok. 1,0m, długość pryzmy
ok. 61,8 m. Częstotliwość
przerzucania pryzm
regulowana jest
parametrami przebiegu
procesu (temperatura,
wilgotność, osiadanie
pryzm). Proces
dojrzewania trwa od 5-9
tygodni w zależności od
uzyskania końcowych
wartości parametrów dla
stabilizatu.
Plac dojrzewania, na
którym prowadzone jest
przetwarzanie odpadów
posiada szczelną
nawierzchnię betonową,
wyposażona w system
odwodnienia powierzchni.
Wody opadowe z placu
zbierane są do zbiornika,
który stanowi rezerwę wody
technologicznej do
dowilżania pryzm
kompostowych.
Wytworzony stabilizat
kierowany jest do
składowania.

Tabela 15. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - komunalnych – Instalacja przetwarzania odpadów w Giedlarowej,
instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w województwie podkarpackim w roku 2015 – informacje o procesach przetwarzania
odpadów komunalnych w roku 2015
Przetwarzanie odpadów w instalacji
Procesy
przetwarzania,
którym poddano
odpady
(R/D)

Rodzaje odpadów
poddanych procesom
przetwarzania (kod)

1

R12
R12
(demontaż
ręczny)

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

2

200301
150106
200307

Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji
Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział
procentowy poszczególnych
wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

3

150102

Ogółem ilość przekazanych
odpadów danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]

4

2,799%

Ilość przekazanych
odpadów danemu odbiorcy
[Mg]

5

304,560

6

12,980

31,120

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów
(proces R/D), z wyszczególnieniem
odzysku poza instalacjami
7

F.H.U. ATUS Leszek Barnaś
Sadkowa Góra 12, 39-305 Borowa
(R3)

76,860

POLIMER S.C.
ul. Dębicka 11, 35-503 Rzeszów
(R3)

47,910

Krzysztof Górka GREEN BROKER
ul. M. Skłodowskiej-Curie 14/65
26-300 Opoczno (zbierający)

41,500

ELANA PET Sp. z o.o.
ul. M.Skłodowskiej-Curie 73, 87100 Toruń (R3)

9,380

PPHU ERGPET Sp. z o.o.
Pustków-Osiedle
59F,
Pustków (R3)

39-206

18,940

PPH BOMAX Krzysztof Kraska
ul. Długa 85, 96-500 Sochaczew
(R3)

65,870

EDEPOL Piotr Zoske
ul. Niepodległości 8/1
75-252 Koszalin (zbierający)

150104

0,774%

84,276

14,736
Z.U.H.
„LOBO”
Grzegorz
Paszkiewicz
ul. Targowa 7, 26-700 Zwoleń
(zbierający)
69,540
SKUP
SPRZEDAŻ
ZŁOMU
Stanisław Nowak
ul. Staszica 3B/21, 37-450 Stalowa
Wola (zbierający)

150105

0,297%

32,280

32,280

150107

0,955%

103,92

103,92

191201

0,890%

96,900

96,900

191203

0,024%

2,655

2,655

19 12 07

0,911%

99,100

99,100

ex 191212
(frakcja
podsitowa)

2,424%

Kontrolowana spółka

263,82

32,419%

Kontrolowana spółka

3528,08

SKUP
SPRZEDAŻ
ZŁOMU
Stanisław Nowak
ul. Staszica 3B/21, 37-450 Stalowa
Wola (zbierający)
Fabryka
Papieru
i
Tektury
„Beskidy” S.A.
ul. Chopina 1, 34-100 Wadowice
(R3)
Krynicki Recykling S.A.
ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089
Olsztyn (R12)
Świecie Recykling Sp. z o.o.
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie
(zbierający)
SKUP
SPRZEDAŻ
ZŁOMU
Stanisław Nowak
ul. Staszica 3B/21, 37-450 Stalowa
Wola (zbierający)
Przekazanie
(R1)

osobom

fizycznym

ex 191212
(frakcja
podsitowa )

40,132%

ex 191212
(frakcja
nadsitowa )

15,502%

ex 191212
(frakcja
nadsitowa )

Kontrolowana spółka

1687,00

4367,46

1687,00

Różnica w bilansie
pomiędzy odpadami
przetworzonymi
a wytworzonymi wynika ze
stanu magazynu na dzień
31.07.2015r.

Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w
Giedlarowej (D5)
Kompostownia w Giedlarowej (D8)

Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w
Giedlarowej (D5)
Wtór-Steel Sp. z o.o.
ul. Władysława Grabskiego 12,
37-450 Stalowa Wola (R12)

Tabela 16. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – Instalacja przetwarzania odpadów w Giedlarowej, instalacja do mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (nazwa, rodzaj instalacji) w województwie podkarpackim w roku 2015 1

Regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów
komunalnych (nazwa
i adres instalacji)

1
Instalacja przetwarzania
odpadów w Giedlarowej,
Giedlarowa,
37-300 Leżajsk

Czy odbierano od podmiotu
odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone
lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
spoza regionu gospodarki odpadami
komunalnymi?
2
Tak. Regionalna instalacja
przetwarzania odpadów w Giedlarowej
posiada status instalacji zastępczej dla
regionu wschodniego i centralnego
województwa podkarpackiego.

Czy zawarto umowę
Czy prowadzący RIPOK przedstawiał
na zagospodarowanie zmieszanych odpadów
kalkulację kosztów zagospodarowania
komunalnych, odpadów zielonych lub
zmieszanych odpadów komuna komun,
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
odpadów zielonych oraz pozostał pozo z
przeznaczonych do składowania z podmiotem
sortowania odpadów komuna komun
odbierającym odpady komunalne od właścicieli
przeznaczonych do składowania, w terminie
nieruchomości, który wykonuje swoją działalność
7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot
w ramach regionu gospodarki odpadami
odbierający odpady komunalne od właścicieli
komunalnymi, o której mowa
nieruchomości lub gminę? (art. 9m u.c.p.g.)
w art. 9l ust. 1 u.c.p.g.?
3
4
Tak

Tak
Odpowiedź na pismo GGGROŚ.7000.28.2015
Burmistrza Miasta Przeworska z dnia
03.06.2015r.

Inne
nieprawidłowości2

Podjęte działania
pokontrolne2

5

6

Nie stwierdzono

Nie podejmowano
działań pokontrolnych

6. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej, Młyny 111a, 37-552 Młyny (Region Wschodni),
Tabela 14 Informacje dotyczące regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - Sortownia odpadów komunalnych
zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej; ZZO Młyny, 37-552 Młyny 111A, gm. Radymno
Charakterystyka regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych
(nazwa i adres instalacji)
1

ZZO Młyny, 37-552 Młyny
111A; instalacja MBP

Krótki opis procesów
przetwarzania w instalacji

moc przerobowa nominalna
[Mg/rok]2

moc przerobowa
rzeczywista [Mg/rok] 2

ilość odpadów
dopuszczona do
przetwarzania w ciągu
roku w decyzji [Mg/rok] 2

2
Instalacja do mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów
komunalnych
Część mechaniczna
– proces odzysku R-12
obejmuje
mechanicznoręczne sortowanie odpadów;
Linia
sortownicza,
zbudowana jest
z 2
niezależnych
ciągów
sortowniczych ustawionych
w układzie równoległym, w
skład której wchodzą:
kabina
sortownicza
wstępna
(wspólna
dla
obydwu
ciągów
sortowniczych)
–
4-ro
stanowiska,
będąca
miejscem gdzie ręcznie
wysortowywane są przez
pracowników,
ze
zmieszanych
odpadów
komunalnych,
odpady
wielkogabarytowe i szkło,
- 2 sita bębnowe o perforacji
oka 80 mm, z których za
pomocą przenośnika frakcji
nadsitowej, wprowadzane
zostają pozostałe na sicie
odpady
do
kabiny
sortowniczej
gdzie
prowadzona jest segregacja
ręczna
zasadnicza
16-to
stanowiskowa
kabina

3

4

5

Planowana sumaryczna wydajność
instalacji to 150 000 Mg/rok,
natomiast wnioskowana sumaryczna
ilość odpadów przewidzianych do
wytwarzania to 125 000 Mg/rok.
Rezerwa
technologiczna
przewidziana
na
remonty,
konserwacje oraz na wypadek awarii
lub innych zdarzeń losowych to
25 000 Mg.
Planowana
ilość
zbieranych
odpadów to 80 000 Mg/rok.

Faktyczna moc przerobowa
(wynikająca
z
DTR)
poszczególnych urządzeń
wynosi:
- części mechanicznej
(wynikająca z wydajności
sit) 246 000 Mg/rok w
procesie R-15,
-części biologicznej 69 000
Mg/rok w procesie R-3

Zgodnie z obowiązującą
decyzją
Starosty
Jarosławskiego znak:OLRI.6220.1.2012
z
dnia
20.04.2012r.
zmienioną
decyzją
znak:OLRI.6220.1.2012
z
dnia
29.06.2012r.określono
moce przerobowe
-dla części mechanicznejmetoda R-15 (obecnie R12) – 125 000 Mg/rok,
- dla części biologicznej–metoda R-3 - 71 000
Mg/rok (dla 12 komór)

Stan formalno prawny
w zakresie gospodarki
odpadami (rodzaj decyzji,
znak, data wydania, ważność
decyzji, organ wydający
decyzję)
6

Decyzja na wytwarzanie, zbieranie
i
odzysk
odpadów
OLRI.6220.1.2012z dn. 29-06-2012 do
15-04-2022
i OLR-I.6220.1.2012 z dn. 20-042012, Starosta Jarosławski
Termin ważności decyzji ustalono
do dnia 15 kwietnia 2022r.

Czy instalacja spełnia
wymagania najlepszej
dostępnej techniki lub
technologii, o której mowa w
art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska?
Jeśli nie – opis.
7

Na
podstawie
wyników
przeprowadzonej
kontroli
ustalono, że instalacja RIPOK
pod względem wyposażenia
spełnia wymagania zawarte w
rozporządzeniu
Ministra
Środowiska z dnia 11 września
2012r w sprawie mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów.
Kontrola wykazała że w
zakresie eksploatacji instalacji
nie spełniono wymagań § 7 ust.
3 –tj. w 2014r. nie pobierano do
badań
z
określoną
w
rozporządzeniu częstotliwością
(1 raz na miesiąc) próbek
odpadów
po
stabilizacji
tlenowej).
W 2014r. wykonano 3 badania
jednak
laboratorium
wykonujące te badania nie
posiadało akredytacji.
Począwszy od stycznia 2015r.
badania wykonywane są z
wymaganą
czestotliwością
przez
laboratorium
akredytowane
Posiadana decyzja nie nakłada
obowiązku wykonywania ww.
badań.

sortownicza (wspólna dla
obydwu
ciągów
sortowniczych),
jest
miejscem gdzie w wyniku
ręcznego
sortowania
dokonywanego
przez
pracowników
ze
zmieszanych
odpadów
komunalnych wydzielane są
surowce wtórne – papier,
szkło, aluminium, tworzywa
sztuczne, głównie PET.
Częśc biologiczna
Proces
odzysku
R-3
kompostowanie
frakcji
podsitowej (proces tlenowy)
z uzyskaniem kompostu
niespełniającego wymogów
Część
biologiczna
wyposażona jest w:
12
komposterów
zamkniętych, o konstrukcji
żelbetowej, dla I fazy
biologicznej stabilizacji
- biofiltr
- nadmuchową instalację
napowietrzania
masy
stabilizowanych odpadów
- instalacji do zraszania
stabilizowanych odpadów w
komposterach
placu
dojrzewania
kompostu dla II fazy
stabilizacji biologicznej.

Tabela 15 Wyniki kontroli regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - informacje o procesach przetwarzania odpadów komunalnych Sortownia
odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej; ZZO Młyny, 37-552 Młyny 111A, gm. Radymno dane za okres od 1.01.2014 do 31.12.2014r.
Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji

Przetwarzanie odpadów w instalacji
Procesy
przetwarzania,
którym poddano
odpady
(R/D)

Rodzaje odpadów
poddanych procesom
przetwarzania (kod)

1
R-12

2
20 03 01

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział
procentowy poszczególnych
wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

3
191212 (<80 mm)
z których po
przetworzeniu
powstały n.w. odpady:
19 12 09 (0-20 mm)
19 12 12 (20-80 mm)

4
Z przyjętych do przetwarzania
i przetworzonych odpadów o kodzie
20 03 01 w ilości 39 303,40 Mg
powstało:
- 20 886,07 Mg frakcji podsitowej
(53,14%
ogólnej
ilości
przetworzonych odpadów)
- 17 559,75 Mg frakcji nadsitowej
(44,68%
ogólnej
ilości
przetworzonych odpadów)

191212 (>80 mm)
z których po
przetworzeniu
powstały n.w. odpady:
19 12 10
19 12 12
oraz odpady
surowcowe tj.: 15 01
01, 15 01 02, 15 01 04,
15 01 07, 19 12 02, 19
12 03

Z wytworzonej frakcji podsitowej po
przesianiu przez sito o średnicy
oczek 20 mm powstało:
- 9 179, 1 Mg minerałów (43,95%
ogólnej ilości frakcji podsitowej
oraz
23,35%
ogólnej
ilości
przetworzonych odpadów). Całą
ilość odpadu wykorzystano do
budowy wałów na terenie Zakładu w
Młynach,
- 11 706,97 Mg frakcji 20-80 mm
(66,67% ogólnej ilości frakcji
podsitowej oraz 29,78% ogólnej
ilości przetworzonych odpadów).
Cała ilość ww. odpadów poddana
została
przetwarzaniu
biologicznemu w kontrolowanym
Zakładzie.
Z wytworzonej frakcji nadsitowej
po przetworzeniu powstało:
-17 015,18
Mg
odpadów
zakwalifikowanych jako odpady
palne 19 12 10 (98,62% ogólnej
ilości frakcji nadsitowej oraz 46,87
% ogólnej ilości przetworzonych
odpadów). Z ww. ilości 5068,58Mg
przekazano do Zakładu w Gorlicach
a reszta pozostała na stanie
magazynowym.

Ogółem ilość przekazanych
odpadów danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]

Ilość przekazanych
odpadów danemu odbiorcy
[Mg]

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów
(proces R/D), z wyszczególnieniem
odzysku poza instalacjami

5
Z odpadów powstałych w
procesie
mechanicznego
przetwarzania (w procesie R12):
- odpady o kodzie 19 12 09 w
ilości
9179,1
Mg
wykorzystano do budowy
wałów (R-5) na terenie
Zakładu w Młynach,
- odpady o kodzie 19 12 10 w
ilości 5 068,58 Mg przekazano
do
ZZO
w
Gorlicach
(Instalacja
RDF),
której
właścicielem i eksploatującym
jest PUK EMPOL Sp.z o.o.
- odpady surowcowe tj.: 15 01
01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01
07, 19 12 02, 19 12 03

6
19 12 10 – w ilości 5 068,58

7
ZZO Gorlice, ul. Przemysłowa 7, 38-300
Gorlice - proces R-12

15 01 01 - w ilości 62,36 Mg
15 01 02 – w ilości 56,82 Mg

15 01 04 – w ilości 78,3 Mg

15 01 07 – w ilości 414,48Mg
19 12 02 – w ilości 182,66Mg

W I półroczu 2014r. nie
prowadzono
oddzielnej
ewidencji
ilości
doczyszczanych w instalacji
odpadów surowcowych w
związku z czym ilości
przekazanych
odpadów
obejmują łącznie odpady
wytworzone w instalacji jak i
odpady
zebrane
doczyszczane w instalacji
(odebrane
w
ramach
selektywnej zbiórki oraz
zebrane
przez
PUK
EMPOL). Na podstawie
prowadzonej ewidencji nie
ma możliwości rozdzielenia
tych ilości,
15 01 01 – w ilości 53,88Mg
- w ilości 8,48Mg

Atol Sp. z o.o.
PUH EKOPARTNER A. Liszka

15 01 02 – w ilości 19,58Mg
- w ilości 25,58 Mg
- w ilości 11,66 Mg

PPHU ERGPET Sp. z o.o.
PRT RADOMSKO Sp. z o.o.
PUK EMPOL Sp. z o.o. ZZO w Gorlicach

15 01 04 – w ilości 4,18 Mg
- w ilości 3,14 Mg
- w ilości 5,34 Mg
- w ilości 65,64Mg

FH ALUMET D. Cempa
SKAJ MOTO ZŁOM K. Pacuła
PUK EMPOL Sp. z o.o. ZZO w Gorlicach
STALECO Sp. z o.o.

15 01 07–w ilości 414,48Mg

Krynicki Recykling S.A.

19 12 02 – w ilości 36,84Mg
- w ilości 32,16Mg
- w ilości 11,46 Mg

FH ALUMET D. Cempa
FOL-PAP FHU Stary Sącz
Handel Materiałami Sypkimi R. Zalzenberg

R-3

19 12 12 (< 80 mm)
20 02 01
19 08 05

19 05 01
19 05 03
19 05 99

- 544,56 Mg odpadów surowcowych
(3,2% ogólnej ilości frakcji
nadsitowej oraz 1,38% ogólnej ilości
przetwarzanych odpadów).
15 01 01 - w ilości 15,8 Mg
15 01 02 – w ilości 57,0Mg
15 01 04 – w ilości 135,3 Mg
15 01 07 – w ilości 220,0 Mg
19 12 02 – w ilości 99,8 Mg
19 12 03 – w ilości 16,7 Mg
Wysortowane odpady surowcowe w
całości przekazano odbiorcom.
Z uwagi na fakt, że w procesie
przetwarzania
biologicznego
przetwarzane są łącznie odpady
wytworzone w kontrolowanym
Zakładzie jak też przywiezione do
przetwarzania biologicznego odpady
z innych zakładów nie udało się
ustalić procentowych udziałów
odpadów powstałych po procesie
przetwarzania biologicznego w
stosunku do ilości odpadów
poddanych
przetwarzaniu
w
instalacji.
W 2014r. procesowi przetwarzania
biologicznego poddano łącznie
34 932 Mg odpadów o kodzie 19 12
12 w tym 11 706,97 Mg
wytworzonych w ZZO w Młynach w
2014r. oraz 3500 Mg wytworzonych
w ZZO w Młynach pozostałych na
stanie magazynowym z 2013r..
Pozostała ilość odpadów tj.
19 725,33 Mg były to odpady
dostarczone
do
przetwarzania
biologicznego z innych zakładów.
Łącznie z ww. odpadami o kodzie 19
12 12 przetwarzaniu biologicznemu
poddano 197,1 Mg odpadów o
kodzie 20 02 01 i 151,0 Mg odpadów
o kodzie 19 08 05, co daje łączną
ilość
odpadów
poddanych
przetworzeniu równą 35280,1 Mg.
W wyniku przetwarzania ww.
odpadów powstało:
- 18 262,22 Mg odpadów o kodzie
19 05 03 - (51,76% w stosunku do
ogólnej ilości odpadów poddanych
przetwarzaniu biologicznemu).
- 2500,00 Mg odpadów o kodzie 19

19 12 03 – w ilości 17,12 Mg

Całą ilość wytworzonych w
2014r. odpadów o kodach 19
05 01 tj. 2500 Mg i 19 05 99
tj. 400 Mg przekazano do
składowania na składowisku
odpadów w Młynach. Odpad o
kodzie 19 05 03 w ilości
9592,2Mg przekazano do
rekultywacji kwatery SK-3 na
składowisku odpadów w
Młynach. Pozostała ilość ww.
odpadu pozostała na stanie
magazynowym.

- w ilości 6,42 Mg
- w ilości 95,78 Mg

PH AGAMET A. Kurcz Nowy Sącz
Skup Złomu A. Wojtowicz

19 12 03 – w ilości 4,32 Mg
- w ilości 0,18 Mg
- w ilości 4,18 Mg
- w ilości 8,04 Mg

FH ALUMET D. Cempa
Handel Materiałami Sypkimi R. Zalzenberg
JAWKOM Skup i Sprzedaż Złomu K Wojda
PUK EMPOL Sp. z o.o. ZZO w Gorlicach

19 05 01
2500,00Mg,

PUK Empol Sp. z o.o. składowisko odpadów
w Młynach (D-5)

–

w

ilości

19 05 99 – w ilości 400 Mg

PUK Empol Sp. z o.o. składowisko odpadów
w Młynach (D-5)

19 05 03
9592,20Mg

PUK Empol Sp. z o.o. składowisko odpadów
w Młynach (rekultywacja kwatery SK-3 na
składowisku odpadów w Młynach R-10)

–

w

ilości

05 01 - (7,1% w stosunku do ogólnej
ilości
odpadów
poddanych
przetwarzaniu biologicznemu).
- 400,0 Mg odpadów o kodzie 19 05
99 - (1,13% w stosunku do ogólnej
ilości
odpadów
poddanych
przetwarzaniu biologicznemu).
Łącznie procentowy udział odpadów
powstałych
w
procesie
biologicznego
przetwarzania
odpadów w stosunku do ilości
odpadów
poddanych
temu
procesowi przetwarzania wynosi
60%.
Z informacji uzyskanych w czasie
kontroli wynika, że 40 % straty
wynikają z ubytków procesowych
(głównie z utraty wody). Średnio w
procesie
przetwarzania
w
bioreaktorach straty masy sięgają
30%, utrata kolejnych 10 % masy
następuje w procesie dojrzewania
odpadu w pryzmach.
Do końca 2014r. cała ilość
wytworzonych odpadów o kodzie 19
05 01 i 19 05 99 przekazano do
składowania
na
składowisku
odpadów
w
Młynach.
Z
wytworzonych
18 262,22
Mg
odpadów o kodzie 19 05 03 część tj.
9592,2Mg
przekazano
do
rekultywacji kwatery SK-3 na
składowisku odpadów w Młynach, a
pozostała ilość została na stanie
magazynowym.

Tabela 15 Wyniki kontroli regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych - informacje o procesach przetwarzania odpadów komunalnych Sortownia
odpadów komunalnych zmieszanych, kompostownia frakcji podsitowej; ZZO Młyny, 37-552 Młyny 111A, gm. Radymno dane za okres od 1.01.2015 do 30.06.2015r.
Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji

Przetwarzanie odpadów w instalacji
Procesy
przetwarzania,
którym poddano
odpady
(R/D)

Rodzaje odpadów
poddanych procesom
przetwarzania (kod)

1
R-12

2
20 03 01
20 03 07

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział
procentowy poszczególnych
wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

3
191212 (<80 mm)
z których po
przetworzeniu
powstały odpady
19 12 12 (0-80 mm)

4
Z przyjętych do przetwarzania
i przetworzonych odpadów o kodzie
20 03 01 w ilości 18 469,09 Mg oraz
odpadów o kodzie 20 03 07 w ilości
351,90 Mg powstało:
- 12892,10 Mg frakcji podsitowej
(69% ogólnej ilości przetworzonych
odpadów)
- 5928,89 Mg frakcji nadsitowej
(32,10%
ogólnej
ilości
przetworzonych odpadów)

191212 (>80 mm)
z których po
przetworzeniu
powstały odpady
19 12 10
19 12 12
oraz odpady
surowcowe tj.: 15 01
01, 15 01 02, 15 01 04,
15 01 07, 19 12 02, 19
12 03

R-3

19 12 12 (< 80 mm)
20 02 01
19 08 05

19 05 01
19 05 03
19 05 99

Ogółem ilość przekazanych
odpadów danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]
5
Jak wspomniano w rubryce 4
cała
ilość
ponownie
wysortowanej
frakcji
nadsitowej oraz wysortowane
odpady surowcowe znajdują
się na stanie magazynowym.
Ilość ww. odpadów ustalona
zostanie z chwilą przekazania
odbiorcom.

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów
(proces R/D), z wyszczególnieniem
odzysku poza instalacjami

Ilość przekazanych
odpadów danemu odbiorcy
[Mg]

6

7

---

---

19 05 01 – w ilości 1234,66
Mg,

PUK Empol Sp. z o.o. składowisko odpadów
w Młynach (D-5)

19 05 99 – w ilości 319,62
Mg

PUK Empol Sp. z o.o. składowisko odpadów
w Młynach (D-5)

Powstała
frakcja
nadsitowa
zakwalifikowana pod kodem 19 12
12 (po wysortowaniu z niej odpadów
surowcowych) poddana została
rozdrobnieniu w rozdrabniaczu i
ponownemu przesianiu przez sito o
średnicy oczek 80 mm.
W wyniku przesiania rozdrobnionej
frakcji nadsitowej w ilości 5817,83
Mg powstało 3218,48 Mg frakcji
podsitowej oraz frakcja nadsitowa.
Obecnie cała ilość ponownie
wysortowanej frakcji nadsitowej
oraz
wysortowane
odpady
surowcowe znajdują się na stanie
magazynowym. Ilość ww. odpadów
ustalona
zostanie
z
chwilą
przekazania odbiorcom.
Cała ilość frakcji podsitowej
poddana została przetwarzaniu
biologicznemu (metoda R-3).
Podobnie jak w 2014r. z uwagi na
fakt, że w procesie przetwarzania
biologicznego przetwarzane są
łącznie
odpady wytworzone w
kontrolowanym Zakładzie jak też
przywiezione do przetwarzania

W I półroczu 2015r. całą ilość
wytworzonych odpadów o
kodzie 19 05 01 i 19 05 99
przekazano do składowania na
składowisku odpadów w
Młynach. Z wytworzonych

biologicznego
zakładów nie
procentowych
powstałych
przetwarzania
stosunku do
poddanych
instalacji.

odpady z innych
udało się ustalić
udziałów odpadów
po
procesie
biologicznego w
ilości odpadów
przetwarzaniu
w

14058,76 Mg odpadów o
kodzie 19 05 03 część tj.
13248,94Mg przekazano na
składowisko odpadów w
Młynach, a pozostała ilość
została
na
stanie
magazynowym na terenie
kontrolowanego Zakładu.

19 05 03
13248,94Mg

–

w

ilości

PUK Empol Sp. z o.o. składowisko odpadów
w
Młynach
(odpad
jest
obecnie
magazynowany w wyznaczonym do tego celu
miejscu na terenie składowiska i ma zostać
wykorzystany w procesie rekultywacji kwater
R-10)

W I półroczu 2015r. procesowi
przetwarzania
biologicznego
poddano łącznie 32902,31 Mg
odpadów o kodzie 19 12 12 w tym
12892,10 Mg wytworzonych w ZZO
w Młynach w 2014r. oraz. Pozostała
ilość odpadów tj. 20010,21 Mg były
to
odpady
dostarczone
do
przetwarzania biologicznego z
innych zakładów. Łącznie z ww.
odpadami o kodzie 19 12 12
przetwarzaniu
biologicznemu
poddano 155,14 Mg odpadów o
kodzie 20 02 01, co daje łączną ilość
odpadów poddanych przetworzeniu
równą 35280,1 Mg.
W wyniku przetwarzania ww.
odpadów powstało:
- 14058,76 Mg odpadów o kodzie 19
05 03 - (42,5% w stosunku do
ogólnej ilości odpadów poddanych
przetwarzaniu biologicznemu).
- 1234,66 Mg odpadów o kodzie 19
05 01 - (3,7% w stosunku do ogólnej
ilości
odpadów
poddanych
przetwarzaniu biologicznemu).
- 319,62 Mg odpadów o kodzie 19
05 99 - (1,0% w stosunku do ogólnej
ilości
odpadów
poddanych
przetwarzaniu biologicznemu).
W dniu 30 czerwca 2015r. na stanie
magazynowym
(na
placu
magazynowym) znajdowało się ok.
7000 Mg odpadów dojrzewających
w pryzmach
1

tabelę należy wypełnić osobno dla: a) instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, b) instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, c)kompostowni selektywnie zebranych
odpadów zielonych i innych bioodpadów)

Tabela 16 Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ZZO Młyny RIPOK - MBP w województwie podkarpackim w roku 2014
i 2015

Regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów
komunalnych (nazwa
i adres instalacji)

1
ZZO Młyny, 37-552
Młyny 111A; instalacja
MBP

Czy odbierano od podmiotu
odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone
lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
spoza regionu gospodarki odpadami
komunalnymi?
2
Nie stwierdzono

Czy zawarto umowę
Czy prowadzący RIPOK przedstawiał
na zagospodarowanie zmieszanych odpadów
kalkulację kosztów zagospodarowania
komunalnych, odpadów zielonych lub
zmieszanych odpadów komuna komun,
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
odpadów zielonych oraz pozostał pozo z
przeznaczonych do składowania z podmiotem
Inne
sortowania odpadów komuna komun
odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieprawidłowości2
przeznaczonych do składowania, w terminie
nieruchomości, który wykonuje swoją działalność
7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot
w ramach regionu gospodarki odpadami
odbierający odpady komunalne od właścicieli
komunalnymi, o której mowa
nieruchomości lub gminę? (art. 9m u.c.p.g.)
w art. 9l ust. 1 u.c.p.g.?
3
4
5
Nie
Tak
1.użytkowanie instalacji
do mechanicznobiologicznego
przetwarzania odpadów
zakwalifikowanej jako
instalacja do
kombinacji odzysku i
unieszkodliwiania
odpadów o zdolności
przetwarzania ponad 75
ton na dobę, z
wykorzystaniem
obróbki biologicznej i
obróbki wstępnej
odpadów
przeznaczonych do
termicznego
przekształcania,
eksploatowanej przez
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych
„EMPOL” Sp. z o.o.
Tylmanowa, os. Rzeka
133, 34-451
Tylmanowa – Zakład
Zagospodarowania
Odpadów w Młynach
111A bez wymaganego
pozwolenia
zintegrowanego
(obowiązek od
1.07.2015r.).
2.przekroczenie (w
okresie 2014r. jak też I
półroczu 2015r.)
dopuszczalnych do
wytworzenia w ciągu

Podjęte działania
pokontrolne2

6
W czasie kontroli:
- ukarano
przedstawiciela
kontrolowanego
zakładu mandatem
karnym za
przekroczenie w
okresie 2014r. jak też I
półroczu 2015r.
dopuszczalnej do
wytworzenia w ciągu
roku w procesie R-3
ilości odpadów o
kodzie 19 05 03
- pouczono
przedstawiciela
kontrolowanego
zakładu o
konsekwencjach
karnych wynikających
z nieprowadzenia z
wymaganą
częstotliwością
pomiarów jakości
ścieków i wód
odbiornika – dot.
kładowej oczyszczalni
ścieków.
Zarządzeniem
pokontrolnym
zobowiązano Prezesa
Zarządu kontrolowanej
Spółki do usunięcia
stwierdzonych
nieprawidłowości.
O stwierdzonych
nieprawidłowościach

roku w procesie R-3
poinformowano
ilości odpadów o kodzie Marszałka
19 05 03.
Województwa
Podkarpackiego i
3.wykonanie w 2014r. i Starostę
I półroczu 2015r. badań Jarosławskkiego.
jakości ścieków
odprowadzanych z
Z uwagi na brak
zakładowej
pozwolenia
oczyszczalni ścieków
zintegrowanego
eksploatowanej dla
wszczęto postępowanie
potrzeb ZZO w
administracyjne w
Młynach do cieku
sprawie wstrzymania
wodnego oraz jakości
użytkowania instalacji.
wód ww. cieku z
częstotliwości mniejszą
niż ustalona w
posiadanym pozwoleniu
wodnoprawnym.

7. Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostownia, ul Piastowska 22, 37-700 Przemyśl,
(Region Wschodni),
Tabela 14. Informacje dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych ul. Piastowska 22 w województwie podkarpackim w roku 2015 1
Charakterystyka regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych
(nazwa i adres instalacji)
1

Zakład MechanicznoBiologicznego
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych ul.
Piastowska 22

Krótki opis procesów
przetwarzania w instalacji

moc przerobowa
nominalna [Mg/rok]2

moc przerobowa
rzeczywista [Mg/rok] 2

ilość odpadów dopuszczona
do przetwarzania w ciągu
roku w decyzji [Mg/rok] 2

2
Instalacja do mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów
komunalnych.
Część mechaniczna
– proces odzysku R-12
obejmuje
mechanicznoręczne sortowanie odpadów.
Odpady przeznaczone do
przetworzenia po zważeniu
przyjmowane są w strefie
przyjęcia, skąd przy użyciu
ładowarki
kołowej
ładowane są do kosza
zasypowego stanowiącego
początek mechanicznej linii
sortowniczej.
Linia sortownicza składa się
z::
kosza
zasypowego,
przenośnika podawczego z
dwoma
stanowiskami
segregacji
wstępnej,
rozdrabniacza wstępnego,
przenośnika
podającego
z usytuowanym nad nim
poprzecznie
separatorem
metali
żelaznych,
sita
obrotowego o oczku 80 mm,
ręcznej 8 stanowiskowej
kabiny sortowniczej, w
której w procesie sortowania
powstają
następujące
surowce wtórne: PET (w
rożnych kolorach), szkło,
papier,
inne
odpady

3

4

5

Zdolność przerobowa
zgodnie z
dokumentacją
techniczną:
- mechanicznie w
instalacji może
wynieść 125 000
Mg/rok, 500Mg/dobę,
- biologicznie w
reaktorach może
wynieść 46 200
Mg/rok, 144,4
Mg/dobę
- biologicznie na płycie
kompostowej
może
wynieść 14100 Mg/rok,
44 Mg/dobę.

Łączna rzeczywista
(obliczona teoretycznie
zdolność przerobowa dla
części biologicznej
instalacji wynikająca z
pojemności komór oraz
powierzchni dojrzewania
kompostu wynosi 42 200
Mg/rok, przy założeniu
że 1 cykl biosuszenia
trwa 7 dni r

Stan formalnoprawny
w zakresie gospodarki odpadami
(rodzaj decyzji, znak, data
wydania, ważność decyzji, organ
wydający decyzję)
6

Czy instalacja spełnia wymagania
najlepszej dostępnej techniki lub
technologii, o której mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska?
Jeśli nie – opis.
7

- decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 21.07.2014 r. znak: KOŚ.II6233.2.2014 udzielająca Zakładom
Usługowym „POŁUDNIE” Sp. z o.o.
ul Lubicz 14 31-504 Kraków
zezwolenia
na
prowadzenie
działalności w zakresie zbierania i
transportu odpadów.
Termin
obowiązywania
decyzji
ustalono do dnia 21 lipca 2024r. z
uwzględnieniem art. 233 ust. 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
30 000 Mg

- decyzja Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 21.07.2014 r. znak: KOŚ.II6233.3.2014 udzielająca Zakładom
Usługowym „POŁUDNIE” Sp. z o.o.
ul Lubicz 14 31-504 Kraków
pozwolenia na wytwarzanie odpadów
oraz udzielenia zezwolenia na
przetwarzanie odpadów dla instalacji
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów w Przemyślu
przy ul. Piastowskiej. Termin
obowiązywania decyzji ustalono do
dnia 21 lipca 2024r.

Tak

opakowaniowe oraz posort –
odpad o kodzie 19 12 12
(tzw. pre RDF)
Kabina
sortownicza
wykorzystywania
jest
również do doczyszczania
odpadów
zebranych
selektywnie.
Surowce
wtórne
selekcjonowane i sortowane
ręcznie trafiają do boksów
umieszczonych pod kabiną
sortowniczą.
W
miarę
zapełniania ww. boksów
surowce przepychane są
przy użyciu ładowarki do
kanału transportowego, skąd
przenośnikiem
przekazywane są na prasę
belującą.
Część biologiczna
Frakcja podsitowa odpadów
przenośnikiem taśmowym
przekazywana jest do boksu
stanowiącego początek jej
dalszego
biologicznego
przetwarzania.
Frakcja
podsitowa o kodzie (19 12
12)
poddawana
jest
procesowi biosuszenia z
wykorzystaniem
10
zamkniętych reaktorów (2
sekcje po 5 sztuk) z
aktywnym napowietrzaniem
podłogowym
i
odprowadzeniem powietrza
poprocesowego
do
oczyszczania,
przy
zastosowaniu
biofiltra
roślinnego.
Proces biosuszenia jest
zautomatyzowany. W celu
zapewnienia
sterowności
procesu zastosowane zostały
urządzenia
monitorujące
(zapisujące
dane
z
czujników
temperatury
i wilgotności odpadów
umieszczonych
w

reaktorach) oraz sterujące
pracą wentylatorów. Proces
biosuszenia sterowany jest
na podstawie odczytów
temperatury
odpadów
poprzez
automatyczną
regulację
przepływu
tłoczonego powietrza.
Proces biosuszenia odbywa
się w cyklach 7 dobowych,
co przy założeniu ok. 2
tygodni na naprawy i
przerwy techniczne daje 50
cykli w roku.
Po procesie biosuszenia,
odpady są przekazywane do
sekcji segregacji odpadów
znajdującej
się
w
przeznaczonej na ten cel
części hali. W wyniku ich
przesiania przez sito o
średnicy oczek 20 mm
powstaje frakcja 0-20mm,
która po 2 tygodniach
biostabilizacji w reaktorach
wywożona jest na plac
kompostowy
celem
dojrzewania (2-8 tygodni)
oraz oczekiwania na wyniki
badań. W przypadku, gdy
spełnione są warunki z
Rozporządzenia
Ministra
Środowiska z dnia 11
września 2012 r. w sprawie
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych
odpadów
komunalnych
(Dz.U.2012.1052), odpad
może zostać wykorzystany
do odzysku na składowisku
odpadów. Jeżeli natomiast
parametry jego nie zostaną
osiągnięte,
poddawany jest dojrzewaniu
na pryzmach przez okres
niezbędny do osiągnięcia
niezbędnych
wyników
umożliwiających
bezpieczne dla środowiska
przekierowanie odpadu na
składowisko.

Frakcja
20-80mm
przeznaczona do odzysku
przekazywana jest do kabiny
sortowniczej
w
celu
wysortowania maksymalnej
ilości surowców wtórnych.
Po przejściu przez kabinę
pozostały
odpad
przeznaczony
jest
do
produkcji
paliwa
alternatywnego.
Cały ww. proces zarówno
jego część mechaniczna jak i
biologiczna (z wyjątkiem
dojrzewania odpadów w
pryzmach) prowadzony jest
w
zamkniętej
hali
produkcyjnej.

Tabela 15. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych ul. Piastowska 22 w województwie podkarpackim –informacje o procesach przetwarzania odpadów komunalnych w roku 2015 1
Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji

Przetwarzanie odpadów w instalacji
Procesy
przetwarzania,
którym poddano
odpady
(R/D)
1
R12

Rodzaje odpadów
poddanych procesom
przetwarzania (kod)
2
- 20 03 01
Oraz
poddane
procesowi
doczyszczania odpady o
kodach:
- 15 01 01
- 15 01 02
- 15 01 07

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział
procentowy poszczególnych
wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

3
- 19 12 12 (<80 mm)
poddanych procesowi
biosuszenia
- 19 12 12 (>80 mm) z
których po
przetworzeniu
powstały odpady
surowcowe tj.: 15 01
01, 15 01 02, 15 01 04,
15 01 07 oraz
komponent do
produkcji paliw
alternatywnych
zaklasyfikowany pod
kodem 19 12 12

Ogółem ilość przekazanych
odpadów danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]

Ilość przekazanych
odpadów danemu odbiorcy
[Mg]

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów
(proces R/D), z wyszczególnieniem
odzysku poza instalacjami

4
Z przyjętych w okresie od
1.01.2015r. do 31.05.2015r. i
poddanych odzyskowi w procesie
R12
zmieszanych
odpadów
komunalnych kod 20 03 01 w ilości
7810,82 Mg powstało 3124,33 Mg
frakcji nadsitowej (>80 mm) co
stanowi 40% ogólnej ilości
przetworzonych odpadów oraz
4686,49 Mg frakcji podsitowej (<80
mm), co stanowi 60% ogólnej ilości
przetworzonych odpadów.

5
15 01 01 – w ilości 58,47 Mg

6
- ATOL Sp. z o.o. Rzeszów
ul Zawiszy Czarnego 26D

7
Zajmuje się wstępnym przygotowaniem
odpadów z papieru i tektury do recyklingu.

15 01 02 – w ilości 40,72 Mg

- ERGPET Pustków Osiedle
59F

Recykler odpadów PET

15 01 07 – w ilości 126,34 Mg

- Krynicki Recycling S.A. –
Stacja Uzdatniania Stłuczki
Szklanej w Pełkiniach

Zajmuje się uzdatnianiem opakowaniowej
stłuczki szklanej poddawanej recyklingowi w
O-I Produkcja Polska S.A. w Jarosławiu.

Z powstałej frakcji nadsitowej (>80
mm) w wyniku segregacji ręcznej w
kabinie sortowniczej wytworzono
łącznie 3121,21 Mg odpadów, w
tym:
- 15 01 01 w ilości 12,50 Mg (co
stanowi ok. 0,5% ogólnej ilości
frakcji
nadsitowej
poddanej
przetworzeniu i ok. 0,2% ogólnej
ilości
odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych
przetworzeniu),
- 15 01 02 oraz 19 12 04
łącznie w ilości 46,86 Mg (co
stanowi ok. 1,5% ogólnej ilości
frakcji
nadsitowej
poddanej
przetworzeniu i ok. 0,6% ogólnej
ilości odpadów o kodzie 20 03 01
poddanych przetworzeniu),
- 15 01 04 w ilości 62,49 Mg (co
stanowi ok. 2% ogólnej ilości frakcji
nadsitowej poddanej przetworzeniu i
ok. 0,8 % ogólnej ilości odpadów o
kodzie 20 03 01 poddanych
przetworzeniu),
- 15 01 07 w ilości 31,25 Mg (co
stanowi ok. 1% ogólnej ilości frakcji

19 12 12 (komponent do
produkcji
paliwa
alternatywnego) – w ilości
238,14 Mg

- Eko-Raspol Brzeziny ul
Nidziańska 3

Zajmuje się wstępnym przygotowaniem
odpadów PET do produkcji paliwa
alternatywnego

Pozostałe
ilości
wytworzonych odpadów w
dniu zakończenia kontroli
znajdowały się na stanie
magazynowym.

nadsitowej poddanej przetworzeniu i
ok. 0,4% ogólnej ilości odpadów o
kodzie 20 03 01 poddanych
przetworzeniu),
- komponent do produkcji paliw
alternatywnych (kod 19 12 12) w
ilości
2968,11
Mg
(ok.
95%
powstałej
frakcji
nadsitowej i ok. 38 % ogólnej ilości
odpadów o kodzie 20 03 01
poddanych przetworzeniu).
Ww. ilości odpadów ustalone
zostały szacunkowo. Dokładna ilość
wytworzonych odpadów możliwa
będzie do ustalenia po ich zważeniu
z chwilą przekazania odbiorcom lub
przekazania do produkcji paliwa
alternatywnego (po planowanym na
koniec 2015r. uruchomieniu na
terenie zakładu instalacji do
produkcji paliwa alternatywnego).
W
ww.
okresie
procesowi
doczyszczania poddano odpady
pochodzące z selektywnej zbiórki,
tj.:
- 15 01 01 w ilości 159,31 Mg,
- 15 01 02 w ilości 227,44 Mg,
- 15 01 07 w ilości 149,26 Mg.
Ww. odpady pochodziły głównie ze
zbiórki
prowadzonej
przez
Przemyską Gospodarkę Komunalną
Sp. z o.o. w ramach działalności
poprzetargowej na terenie Gminy
Miejskiej Przemyśl.
W wyniku doczyszczania powstały
nw. ilości (czystych) odpadów
surowcowych:
- 15 01 01 – 143,38 Mg,
- 15 01 02 – 181,96 Mg,
- 15 01 07 – 141,80 Mg.
oraz 68,87 Mg odpadów o kodzie 19
12 12.
- 19 05 01 powstałe w
procesie
biosuszenia
odpadów 19 12 12 –
frakcji podsitowej

- 19 12 12 – frakcja
podsitowa (<20 mm)

Opis wymienionych w kolumnie
obok procesów wraz z podaniem
ilości wytworzonych odpadów
podano w poniższej części tabeli.
Wytworzone odpady (surowcowe
oraz komponent do produkcji
paliwa) w dniu zakończenia kontroli

- 19 12 12 – frakcja
nadsitowa (>20 mm)
- 19 12 12 pozostałe na
sicie o średnicy oczek
20
mm
poddane
sortowaniu na linii
sortowniczej

R3

19 12 12

znajdowały
się
magazynowym.

na

stanie

- 19 12 12 odpady
powstałe po
wysortowaniu z nich
odpadów surowcowych
stanowiące komponent
do produkcji paliwa
alternatywnego oraz
odpady surowcowe:
- 15 01 02,
- 15 01 04,
- 15 01 07
w
wyniku
przetwarzania
(przesiania) odpadów
poddanych procesowi
biosuszenia powstały
następujące
rodzaje
odpadów:
kompost
nieodpowiadający
wymaganiom kod (19
05 03)
opakowania
z
tworzyw
sztucznych
(kod 15 01 02) oraz
tworzywa
sztuczne
(kod 19 12 04)
- opakowania z metali
(kod 15 01 04)
- opakowania ze szkła
(kod 15 01 07),
- odpady pozostałe na
sicie o średnicy oczek
20
mm
(i
po
wysortowaniu z nich
ww.
frakcji
surowcowych),
stanowiące komponent
do produkcji paliwa
alternatywnego (kod 19
12 12)

Cała ilość frakcji podsitowej
powstałej w procesie przetwarzania
zmieszanych
odpadów
komunalnych tj. 4686,49 Mg
poddana została przetwarzaniu w
procesie R-3 (proces biosuszenia).
Biosuszeniu
poddano również
345,57 Mg odpadów o kodzie 19 12
12
przyjętych
ze
Stacji
Przeładunkowej
i
Sortowni
Odpadów
Komunalnych
w
Ustrzykach Dolnych (co stanowi ok.
7% ogólnej ilości odpadów o kodzie
19 12 12 poddanych biosuszeniu).
Proces
biosuszenia
powoduje
zmniejszenie masy odpadów o ok.
30%, co spowodowane jest
odparowaniem z nich wody.
Z 5032,06 Mg odpadów poddanych
biosuszeniu powstało 3522,44 Mg
odpadu zakwalifikowanego pod
kodem
19
05
01
tj.
nieprzekompostowane
frakcje
odpadów
komunalnych
i
podobnych.
W wyniku przesiania ww. odpadu
przez sito o średnicy oczek 20 mm
powstaje
średnio
ok. 20% frakcji podsitowej 0-20 mm
i ok. 80% frakcji nadsitowej >20
mm.
Obydwie
frakcje

W okresie objętym kontrolą
nie wykorzystywano, ani nie
przekazywano
odbiorcom
zewnętrznym odpadu o kodzie
19 05 03 gdyż nie udało się
znaleźć na niego odbiorcy.
Część wytworzonego odpadu
(zaklasyfikowanego
pod
kodem 19 05 03) przekazano
do składowania na własnym
składowisku odpadów w
Przemyślu. Z prowadzonej
ewidencji odpadów wynika,
że w okresie od marca do maja
2015r. z ogólnej ilości 925,53
Mg odpadu o kodzie 19 05 03
do
składowania
na
składowisku
przekazano
747,12 Mg (w marcu –
197,84Mg,
w
kwietniu
352,22Mg, w maju 197,12
Mg). Pozostała ilość znajduje
się w pryzmie na placu
dojrzewania.

Odpad o kodzie 19 05 03 w
ilości 747,12 Mg poddano
składowaniu na własnym
składowisku odpadów w
Przemyślu.

Składowisko odpadów w Przemyślu (D-5)

kwalifikowane są pod kodem 19 12
12.
Frakcja podsitowa poddawana jest
następnie procesom kompostowania
w reaktorach oraz dojrzewania na
placu w wyniku czego powstaje
odpad o kodzie 19 05 03 tj. kompost
nieodpowiadający wymaganiom.
Frakcja nadsitowa poddawana jest
procesowi sortowania w komorze
sortowniczej. Po wysortowaniu z
niej tworzyw sztucznych, metalu i
szkła pozostałość jest belowana
i przekazywana jest do produkcji
paliwa alternatywnego.
W oparciu o prowadzoną ewidencję
ustalono, że w okresie od
1.01.2015r. do 31.05.2015r. w
wyniku dalszego przetwarzania
odpadów poddanych procesowi
biosuszenia powstały następujące
rodzaje odpadów:
kompost
nieodpowiadający
wymaganiom kod (19 05 03) w
ilości 925,53 Mg (co daje
ok. 18,4% ogólnej ilości frakcji
podsitowej
poddanej
przetworzeniu),
- opakowania z tworzyw sztucznych
(kod 15 01 02) oraz tworzywa
sztuczne (kod 19 12 04)
w ilości 4,69 Mg (co daje ok. 0,1 %
ogólnej ilości frakcji podsitowej
poddanej przetworzeniu i ok. 0,06 %
ogólnej ilości odpadów o kodzie 20
03 01 poddanych przetworzeniu),
- opakowania z metali (kod 15 01 04)
w ilości 11,72 Mg (co daje ok.
0,25% ogólnej ilości frakcji
podsitowej poddanej przetworzeniu
i ok. 0,15 % ogólnej ilości odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych
przetworzeniu),
- opakowania ze szkła (kod 15 01 07)
w ilości 4,69 Mg (co daje ok. 0,1 %
ogólnej ilości frakcji podsitowej
poddanej przetworzeniu i ok. 0,06 %
ogólnej ilości odpadów o kodzie
20 03 01 poddanych przetworzeniu),
- odpady pozostałe na sicie o
średnicy oczek 20 mm (i po

wysortowaniu z nich ww. frakcji
surowcowych),
stanowiące
komponent do produkcji paliwa
alternatywnego (kod 19 12 12)
w ilości 2575,83 Mg (co stanowi ok.
51,2 % ogólnej ilości frakcji
podsitowej poddanej przetworzeniu
i ok. 30,7 % ogólnej ilości odpadów
o kodzie 20 03 01 poddanych
przetworzeniu).
Również w przypadku frakcji
podsitowej
oraz
odpadów
powstałych
w
wyniku
jej
przetwarzania
ilości
odpadów
ustalone zostały szacunkowo.
Wysortowane
ww.
odpady
surowcowe znajdują się na stanie
magazynowym.
Dokładna ilość wytworzonych
odpadów możliwa będzie do
ustalenia po ich zważeniu z chwilą
przekazania
odbiorcom
lub
przekazania do produkcji paliwa
alternatywnego (po planowanym na
koniec 2015r. uruchomieniu na
terenie zakładu instalacji do
produkcji paliwa alternatywnego).

Tabela 16. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Zakłady Usługowe „POŁUDNIE” Sp. z o. o. w Krakowie, 31-504 Kraków,
ul. Lubicz 14, Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych ul. Piastowska 22 w województwie podkarpackim w roku 2015

Regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów
komunalnych (nazwa
i adres instalacji)

1
Zakład MechanicznoBiologicznego
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych ul.
Piastowska 22

Czy odbierano od podmiotu
odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone
lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
spoza regionu gospodarki odpadami
komunalnymi?
2
Nie

Czy zawarto umowę
Czy prowadzący RIPOK przedstawiał
na zagospodarowanie zmieszanych odpadów
kalkulację kosztów zagospodarowania
komunalnych, odpadów zielonych lub
zmieszanych odpadów komunalnych,
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
odpadów zielonych oraz pozostałości z
przeznaczonych do składowania z podmiotem
sortowania odpadów komunalnych
odbierającym odpady komunalne od właścicieli
przeznaczonych do składowania, w terminie
nieruchomości, który wykonuje swoją działalność
7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot
w ramach regionu gospodarki odpadami
odbierający odpady komunalne od właścicieli
komunalnymi, o której mowa
nieruchomości lub gminę? (art. 9m u.c.p.g.)
w art. 9l ust. 1 u.c.p.g.?
3
4
Nie
Tak

Inne
nieprawidłowości2

Podjęte działania
pokontrolne2

5
Brak

6
Nie podejmowano
działań pokontrolnych.

Regionalne instalacje przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów
1.

Kompostownia osadów i biokomponentów „KOMWITA” ul. Siedlanka Boczna 2,
37-300 Leżajsk (Region Północny),

Tabela 14. Informacje dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Selektywnie zebranych
Odpadów Zielonych - Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk w województwie podkarpackim
Charakterystyka regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych
(nazwa i adres instalacji)
1

Miejski Zakład Komunalny
Sp. z o.o. w Leżajsku –
Kompostownia Osadów i
Biokomponentów –
zlokalizowana na terenie
oczyszczalni ścieków w
Leżajsku przy ul. Siedlanka
Boczna 2

Krótki opis procesów przetwarzania w instalacji

2
Zastosowana w Spółce metoda kompostowania jest
biochemicznym procesem rozkładu związków
organicznych zawartych w odpadach miejskich,
przemysłowych czy ściekowych. Kompostowanie
osadów ściekowych oparte jest na naturalnych
reakcjach biochemicznych, zintensyfikowanych w
sztucznie wytworzonych, optymalnych warunkach
zapewniających możliwość sterowania tymi
procesami. Główną rolę w zastosowanym procesie
odgrywają mikroorganizmy mezofile i termofilne w
tym również bakterie autotroficzne. Podstawowymi
procesami zachodzącymi podczas kompostowania są
mineralizacja, humifikacja, butwienie, murszenie i
zwęglanie. Końcowym produktem kompostowania
jest ziemia humus – nawóz organiczny o nazwie
KOMWIT”, zapachem i barwą przypominający
ściółkę leśną, znajdujący szerokie zastosowanie w
rolnictwie.

moc przerobowa
nominalna
[Mg/rok]2

moc przerobowa
rzeczywista [Mg/rok]

3

4

8 000 Mg/rok

2

8 000 Mg/rok

ilość odpadów
dopuszczona do
przetwarzania w ciągu
roku w decyzji
[Mg/rok] 2
5

8 000 Mg/rok

Stan formalnoprawny
w zakresie gospodarki odpadami
(rodzaj decyzji, znak, data
wydania, ważność decyzji, organ
wydający decyzję)
6

Decyzje Starosty Leżajskiego:
znak:OŚ.7648-42/09 z dnia
14.12.2009 r. udzielająca pozwolenia
na wytwarzanie odpadów
powstających przy eksploatacji
instalacji z uwzględnieniem
warunków prowadzenia działalności
w zakresie odzysku,
unieszkodliwiania, zbierania i
transportu; ze zmianami. Termin
obowiązywania 1.12.2019r.

Czy instalacja spełnia
wymagania najlepszej
dostępnej techniki lub
technologii, o której mowa
w art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska?
Jeśli nie – opis.
7

Tak

Tabela 15. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Selektywnie zebranych Odpadów
Zielonych - Kompostownia Osadów i Biokomponentów KOMWITA ul. Siedlanka Boczna 2, 37-300 Leżajsk w województwie podkarpackim
Przetwarzanie odpadów w instalacji

Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji

Procesy
przetwarzania,
którym poddano
odpady
(R/D)

Rodzaje odpadów
poddanych procesom
przetwarzania (kod)

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział
procentowy poszczególnych
wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

Ogółem ilość przekazanych
odpadów danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]

Ilość przekazanych
odpadów danemu odbiorcy
[Mg]

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów
(proces R/D), z wyszczególnieniem
odzysku poza instalacjami

1
R3
R3
R3
R3
R3
R3

2
02 03 82
02 07 99
03 01 05
19 08 05
19 09 02,
20 02 01

3
–
–
–
–
–
–

4
–
–
–
–
–
–

5
–
–
–
–
–
–

6
–
–
–
–
–
–

7
–
–
–
–
–
–

Tabela 16. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Kompostowania Osadów i Biokomponentów KOMWITA w województwie
podkarpackim w roku 2015

Regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów
komunalnych (nazwa
i adres instalacji)

Czy odbierano od podmiotu
odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone
lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
spoza regionu gospodarki odpadami
komunalnymi?

1

2

Kompostownia Osadów
i Biokomponentów
KOMWITA
ul. Siedlanka Boczna 2,
37-300 Leżajsk

Nie stwierdzono

Czy zawarto umowę
na zagospodarowanie zmieszanych odpadów
Czy prowadzący RIPOK przedstawiał
komunalnych, odpadów zielonych lub
kalkulację kosztów zagospodarowania
pozostałości z sortowania odpadów
zmieszanych odpadów komuna komun,
komunalnych przeznaczonych do składowania
odpadów zielonych oraz pozostał pozo z
z podmiotem odbierającym odpady
sortowania odpadów komuna komun
komunalne od właścicieli nieruchomości, który przeznaczonych do składowania, w terminie
wykonuje swoją działalność w ramach regionu 7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot
gospodarki odpadami komunalnymi, o której odbierający odpady komunalne od właścicieli
mowa
nieruchomości lub gminę? (art. 9m u.c.p.g.)
w art. 9l ust. 1 u.c.p.g.?

3

Tak

4

Nie składano wniosków o kalkulację kosztów
zagospodarowania odpadów zielonych

Inne
nieprawidłowości2

Podjęte działania
pokontrolne2

5

6

Nie stwierdzono

Nie dotyczy

2.

Kompostownia bębnowa (bioreaktor: komposter typ-16)/ Paszczyna 62b, 39-207 Brzeźnica (Region Zachodni)
Tabela 14. Informacje dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Kompostownia bębnowa z bioreaktorem – Przedsiębiorstwo
Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie w województwie podkarpackim w roku 2015
Charakterystyka regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych

Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych
(nazwa i adres instalacji)
1

Kompostownia bębnowa
z bioreaktorem
Paszczyna 62B
39-207 Brzeźnica

Krótki opis procesów
przetwarzania w instalacji

moc przerobowa
nominalna [Mg/rok]2

moc przerobowa
rzeczywista [Mg/rok] 2

ilość odpadów dopuszczona
do przetwarzania w ciągu
roku w decyzji [Mg/rok] 2

2
Przetwarzanie biologiczne
(kompostowanie) w wyniku
którego powstaje kompost
nadający się do wykorzystania
w rolnictwie i ogrodnictwie.
Proces kompostowania
odbywa się w warunkach
tlenowych, długość cyklu
kompostowania wynosi 3
doby, wskaźnik zmniejszenia
objętości materiału po procesie
kompostowania wynosi ok. 50
%.
Komposter pracuje w ruchu
ciągłym.

3

4

5

3 000

3 000

25 000

Stan formalnoprawny
w zakresie gospodarki odpadami
(rodzaj decyzji, znak, data
wydania, ważność decyzji, organ
wydający decyzję)

Czy instalacja spełnia wymagania
najlepszej dostępnej techniki lub
technologii, o której mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska?
Jeśli nie – opis.

6

Decyzja na wytwarzanie odpadów z
uwzględnieniem wymagań
przewidzianych dla zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie
odzysku, unieszkodliwiania, zbierania
i transportu odpadów.
Znak WRL.6220.11.2012 z dnia
19.06.2012r.
Termin obowiązywania 18.06.2022r.
Organ wydający: Starosta Dębicki

7

Tak

Tabela 15. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Kompostownia bębnowa z bioreaktorem – Przedsiębiorstwo
Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie w województwie podkarpackim –informacje o procesach przetwarzania odpadów komunalnych w roku 2015
Dalsze zagospodarowanie odpadów wytworzonych w instalacji

Przetwarzanie odpadów w instalacji
Procesy
przetwarzania,
którym poddano
odpady
(R/D)

Rodzaje odpadów
poddanych procesom
przetwarzania (kod)

1
R3
R3
R3
R3
R3
R3

2
02 03 04
19 08 01
19 08 02
19 08 05
20 01 08
20 02 01

Rodzaje odpadów
otrzymanych
(wytworzonych) w
wyniku procesów
przetwarzania (kod)

Bilans odpadów przetworzonych
i wytworzonych (udział
procentowy poszczególnych
wytworzonych frakcji;
wyjaśnienie ewentualnych różnic)

3
-

Ogółem ilość przekazanych
odpadów danego rodzaju do
zagospodarowania innym
podmiotom [Mg]

4
-

5
-

Miejsce (adres)
i sposób zagospodarowania odpadów
(proces R/D), z wyszczególnieniem
odzysku poza instalacjami

Ilość przekazanych
odpadów danemu odbiorcy
[Mg]

6
-

7
-

Tabela 16. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Kompostownia bębnowa z bioreaktorem – Przedsiębiorstwo
Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie w województwie podkarpackim w roku 2015

Regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów
komunalnych (nazwa
i adres instalacji)

1
Kompostownia bębnowa
z bioreaktorem
Paszczyna 62B
39-207 Brzeźnica

Czy odbierano od podmiotu
odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone
lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
spoza regionu gospodarki odpadami
komunalnymi?
2
Nie stwierdzono

Czy zawarto umowę
Czy prowadzący RIPOK przedstawiał
na zagospodarowanie zmieszanych odpadów
kalkulację kosztów zagospodarowania
komunalnych, odpadów zielonych lub
zmieszanych odpadów komuna komun,
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
odpadów zielonych oraz pozostał pozo z
przeznaczonych do składowania z podmiotem
sortowania odpadów komuna komun
odbierającym odpady komunalne od właścicieli
przeznaczonych do składowania, w terminie
nieruchomości, który wykonuje swoją działalność
7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot
w ramach regionu gospodarki odpadami
odbierający odpady komunalne od właścicieli
komunalnymi, o której mowa
nieruchomości lub gminę? (art. 9m u.c.p.g.)
w art. 9l ust. 1 u.c.p.g.?
3
4
Tak

Nie składano wniosków o kalkulację kosztów
zagospodarowania odpadów zielonych

Inne
nieprawidłowości2

Podjęte działania
pokontrolne2

5

6

Nie stwierdzono

Nie dotyczy

Instalacje do przetwarzania odpadów powstałych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych – składowiska
1.

Składowisko Stalowa Wola (Region Północny),

Tabela 14. Informacje dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych: Składowisko „Stalowa Wola” – składowisko odpadów
powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
w województwie podkarpackim w roku 2014
Charakterystyka regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych
(nazwa i adres instalacji)

Krótki opis procesów
przetwarzania w instalacji

moc przerobowa
nominalna [Mg/rok]2

moc przerobowa
rzeczywista [Mg/rok] 2

ilość odpadów dopuszczona
do przetwarzania w ciągu
roku w decyzji [Mg/rok] 2

1

2

3

4

5

Przetwarzanie odpadów
metodą D5 poprzez ich
składowanie na
składowisku odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w Stalowej Woli.
Składowanie odpadów
przebiegać będzie w
następujących etapach:
- przyjęcie i
zweryfikowanie odpadów
zgodnie z kartą przekazania
i kartą charakterystyki,
- wyładunek odpadów na
dzienną działkę roboczą,
- rozplantowanie odpadów
na gr.15 cm i ich
zagęszczanie,
- układanie warstw
odpadów i ich zagęszczanie
do uzyskania warstwy o gr.
ok.2 m,
- przykrycie warstwy 2m.
izolacyjną warstwą
pośrednią o gr.ok.15 cm
- niwelowanie wierzchniej
warstwy w odpowiednich
kierunkach

35120

14 648,882

35 120

Składowisko „Stalowa
Wola”
37-450 Stalowa Wola

Stan formalnoprawny
w zakresie gospodarki
odpadami (rodzaj decyzji,
znak, data wydania,
ważność decyzji, organ
wydający decyzję)
6
Pozwolenie zintegrowane na
prowadzenie instalacji
składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne
w Stalowej Woli, wydane
przez Wojewodę
Podkarpackiego znak:
ŚR.IV-6618/19/04 z dnia
20.04.2005 r., zmienione
decyzjami znak: ŚR.IV6618/27/05 z dnia
16.03.2006 r., znak: ŚR.IV6618/22/12/06 z dnia
5.06.2007 r., oraz decyzjami
Marszałka Podkarpackiego,
znak: RŚ.VI-7660/21-11/10 z
dnia 1.10.2008 r., znak:
RŚ.VI.MD.7660/26-2/09 z
dnia 29.07.2009 r., znak:
RŚ.VI.MD.7660/26-18/09 z
dnia 10.06.2010 r., znak
RŚ.VI.MD.7660/21-11/10 z
dnia 20.09.2010 r., znak: OŚI.7222.11.7.2011.MD z dnia
14.09.2011 r., znak: OŚI.7222.8.14.2012.MD z dnia
12.09.2012 r., znak: OSI.7222.29.20.2013.MD z dnia
25.02.2014 r., znak:OSI.7222.13.26.2014.MD z dnia
28.11.2014 r., udzielone na
czas nieoznaczony

Czy instalacja spełnia wymagania
najlepszej dostępnej techniki lub
technologii, o której mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska?
Jeśli nie – opis.
7

Tak

Tabela 16. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej
Woli -składowisko odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych w województwie podkarpackim w roku 2014

Regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów
komunalnych (nazwa
i adres instalacji)

Czy odbierano od podmiotu
odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone
lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
spoza regionu gospodarki odpadami
komunalnymi?

1

2

Składowisko „Stalowa Wola”

Nie

37-450 Stalowa Wola

Czy zawarto umowę
Czy prowadzący RIPOK przedstawiał
na zagospodarowanie zmieszanych odpadów
kalkulację kosztów zagospodarowania
komunalnych, odpadów zielonych lub
zmieszanych odpadów komuna komun,
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
odpadów zielonych oraz pozostał pozo z
przeznaczonych do składowania z podmiotem
sortowania odpadów komuna komun
odbierającym odpady komunalne od właścicieli
przeznaczonych do składowania, w terminie
nieruchomości, który wykonuje swoją działalność
7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot
w ramach regionu gospodarki odpadami
odbierający odpady komunalne od właścicieli
komunalnymi, o której mowa
nieruchomości lub gminę? (art. 9m u.c.p.g.)
w art. 9l ust. 1 u.c.p.g.?
3
4
Nie dotyczy

Nie

Inne
nieprawidłowości2

Podjęte działania
pokontrolne2

5

6

Nie stwierdzono

Nie stosowano działań
pokontrolnych

2.

Składowisko Kozodrza (Region Zachodni).

Tabela 14. Informacje dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z
wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy, gmina Ostrów w województwie podkarpackim w roku 2015 r.
Charakterystyka regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych
(nazwa i adres instalacji)

Krótki opis procesów
przetwarzania w instalacji

moc przerobowa nominalna
[Mg/rok]2

moc
przerobowa
rzeczywista
[Mg/rok] 2

1

2

3

4

Metoda R 5 – Proces odzysku
poprzez wykorzystanie do
budowy warstwy izolacyjnej

Składowisko
odpadów innych niż
niebezpieczne i
obojętne z
wydzielonymi
kwaterami na
odpady
niebezpieczne
zawierające azbest w
Kozodrzy, Gmina
Ostrów

R 3 i R 5 – Proces odzysku
poprzez wykorzystanie do
budowy skarp, obwałowań i
kształtowania korony
składowiska, do rekultywacji
biologicznej skarp i
powierzchni zamkniętego
składowiska odpadów

Metoda D 5 - Przetwarzanie
odpadów poprzez
składowania na kwaterze
odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne

1. Łączna ilość odpadów
poddawanych odzyskowi w
procesach R 5 - 20 030 Mg
/rok
2. Ilość odpadów
wykorzystywanych do
budowy warstw inertnych
na składowisku – 6 700
Mg/rok.
3. Łączna ilość odpadów
poddawanych odzyskowi w
procesie R 3 – 12 450
Mg/rok
Maksymalna ilość odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne - 156 393 Mg/rok
Pojemność eksploatowanej
kwatery nr 11 – 270 137 m3 (
w tym: kubatura samej
kwatery - 170 670 m3,
kubatura połączona z kwaterą
nr 4 i 5 - 99 467 m3)
W przypadku wystąpienia
sytuacji odbiegającej od
normalnej – dodatkowo 18 000

ilość odpadów dopuszczona
do przetwarzania w ciągu
roku w decyzji [Mg/rok] 2

5

1. Łączna ilość
odpadów poddawanych
odzyskowi w procesach
R 5 - 20 030 Mg /rok
2. Ilość odpadów
wykorzystywanych do
budowy warstw
inertnych na
składowisku – 6 700
Mg/rok.
3. Łączna ilość
odpadów poddawanych
odzyskowi w procesie
R 3 – 12 450 Mg/rok
Maksymalna ilość
odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne
- 156 393 Mg/rok
Pojemność
eksploatowanej kwatery
nr 11 – 270 137 m3 ( w
tym: kubatura samej
kwatery - 170 670 m3,
kubatura połączona z
kwaterą nr 4 i 5 99 467 m3)

Stan formalno prawny
w zakresie gospodarki odpadami
(rodzaj decyzji, znak, data
wydania, ważność decyzji, organ
wydający decyzję)

6

Pozwolenie zintegrowane
Znak – RŚ.VI.7660/6-1/08 ze
zmianami
z dn. 12 stycznia 2009 r.,
znak: RS.VI.MM.76606/10/08, z dn. 12 marca 2009
r., znak: RS.VI.MM.7660/344/09, z dn. 2 lipca 2009 r.,
znak: RS.VI.RD.7660/347/09, z dn. 11 czerwca 2010 r.
znak: RŚ.IV.RD.7660/7-7/10,
z dn. 21 czerwca 2010 r. znak:
RŚ.IV.RD.7660/7-11/10, z dn.
25 stycznia 2011 r. znak:
RS.VI.RD.7660/7-20/10, z dn.
31 października 2014 r. znak:
OS-I.7222.3.11.2014.RD oraz
z dn. 5 grudnia 2014 r. znak:
OS-I.7222.3.13.2014.RD
Data wydania - 26.08.2008r.
Data obowiązywania
pozwolenie jest wydane na
czas nieoznaczony

Czy instalacja spełnia
wymagania najlepszej
dostępnej techniki lub
technologii, o której
mowa w art. 143
ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony
środowiska?
Jeśli nie – opis.
7

Mg / rok odpadów o kodzie
16 82 02

Metoda D 5 - Przetwarzanie
odpadów poprzez
składowania na kwaterze
odpadów niebezpieczne
zawierających azbest

Maksymalna ilość odpadów
niebezpiecznych poddawanych
unieszkodliwieniu poprzez
składowanie :
– 3 000 Mg / rok
Pojemność kwatery A 1 – 8
870 m3

W przypadku
wystąpienia sytuacji
odbiegającej od
normalnej – dodatkowo
18 000 Mg / rok
odpadów o kodzie 16 82
02

Maksymalna ilość
odpadów
niebezpiecznych
poddawanych
unieszkodliwieniu
poprzez składowanie :
– 3 000 Mg / rok
Pojemność kwatery A 1
– 8 870 m3

Organ wydający -Marszałek
Województwa
Podkarpackiego
Decyzja zatwierdzająca
instrukcję składowiska znak:
RŚ.III.KS.7628/M-128/2010
Zatwierdzająca instrukcję
eksploatacji składowiska
odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z
wydzielonymi kwaterami A1,
A 2 na odpady niebezpieczne
zawierające azbest w
Kozodrzy
Data wydania - z dnia
01.12.2010r.
Organ wydający -Marszałek
Województwa
Podkarpackiego
W dniu 20.08.2014r. pismem
znak GZUK.070.1.2.2014
Gminny Zakład Usług
Komunalnych Sp. z o.o.
złożono wniosek o
zatwierdzenie Instrukcji
eksploatacji dla Składowiska
odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne z
wydzielonymi kwaterami na
odpady niebezpieczne
zawierające azbest w
Kozodrzy

Tabela 16. Wyniki kontroli regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi
kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy, gmina Ostrów w województwie podkarpackim w roku 2015 r.

Regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów
komunalnych (nazwa
i adres instalacji)

1
Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne z wydzielonymi
kwaterami na odpady
niebezpieczne zawierające
azbest w Kozodrzy,
Gmina Ostrów

Czy odbierano od podmiotu
odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone
lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania
spoza regionu gospodarki odpadami
komunalnymi?
2
Nie

Czy zawarto umowę
Czy prowadzący RIPOK przedstawiał
na zagospodarowanie zmieszanych odpadów
kalkulację kosztów zagospodarowania
komunalnych, odpadów zielonych lub
zmieszanych odpadów komunalnych,
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
odpadów zielonych oraz pozostał pozo z
przeznaczonych do składowania z podmiotem
Inne
sortowania odpadów komuna komun
odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieprawidłowości2
przeznaczonych do składowania, w terminie
nieruchomości, który wykonuje swoją działalność
7 dni od dnia złożenia wniosku przez podmiot
w ramach regionu gospodarki odpadami
odbierający odpady komunalne od właścicieli
komunalnymi, o której mowa
nieruchomości lub gminę? (art. 9m u.c.p.g.)
w art. 9l ust. 1 u.c.p.g.?
3
4
5
Tak
Nie składano wniosków o kalkulację kosztów
Na eksploatowanej
zagospodarowania zmieszanych odpadów
kwaterze nr 11
komunalnych
znajdowały się wody
odciekowe

Podjęte działania
pokontrolne2

6
Zarządzenie
pokontrolne

3. Składowisko w Przemyślu (Region Wschodni),
Tabela 14. Informacje dotyczące regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych: Składowisko odpadów w Przemyślu – składowisko odpadów
powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
w województwie podkarpackim w roku 2015
Charakterystyka regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Regionalna Instalacja do
Przetwarzania Odpadów
Komunalnych
(nazwa i adres instalacji)

Krótki opis procesów
przetwarzania w instalacji

moc przerobowa nominalna
[Mg/rok]2

moc przerobowa
rzeczywista [Mg/rok] 2

ilość odpadów
dopuszczona do
przetwarzania w
ciągu roku w decyzji
[Mg/rok] 2

1

2

3

4

5

Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne, ul. Piastowska
22, 37-700 Przemyśl

D5- Składowanie na
składowiskach w sposób
celowo zaprojektowany (np.
umieszczanie w
uszczelnionych oddzielnych
komorach, przykrytych i
izolowanych od siebie
wzajemnie i od środowiska)

45000

45000

45000

Stan formalno prawny
w zakresie gospodarki odpadami
(rodzaj decyzji, znak, data
wydania, ważność decyzji, organ
wydający decyzję)
6
Decyzja Wojewody Podkarpackiego
znak: ŚR.IV-6618-4/14/07 z dnia
5.11.2007r., udzielająca Zakładowi
Usług Komunalnych w Przemyślu przy
ul. Piastowskiej 22 pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie
instalacji - składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne o
pojemności 430 000 m3
zlokalizowanego w Przemyślu, przy ul.
Piastowskiej 22.
Pozwolenie obowiązuje do dnia 5
listopada 2017r.
Ww. decyzja zmieniona została
decyzjami Marszałka Województwa
Podkarpackiego znak:RŚ.VI.7660/276/08 z dnia 11.09.2008r.,
znak:RŚ.VI.MD.7660/27-10/08 z dnia
30.01.2009r., znak:RŚ.MD.7660/248/09 z dnia 21.09.2009r.,
znak:RŚ.VI.MD.7660/25-6/10 z dnia
10.06.2010r., znak:OSI.7222.37.1.2011.MD z dnia
9.06.2011r., znak:OSI.7222.10.10.2012.MD z dnia
22.10.2012r. oraz znak:OSI.7222.28.18.2013.MD z dnia
3.03.2014r.
Marszałek Województwa
Podkarpackiego decyzją znak:OSI.7222.10.17.2014.MD z dnia
7.11.2014r. przeniósł prawa i obowiązki
zawarte w ww. decyzjach na Zakłady
Usługowe „Południe” Sp. z o.o.

Czy instalacja spełnia
wymagania najlepszej
dostępnej techniki lub
technologii, o której mowa w
art. 143 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska?
Jeśli nie – opis.
7

Tak

Marszałek Województwa
Podkarpackiego decyzją znak:OSI.7222.10.20.2014.MD z dnia
5.12.2014r. po raz kolejny zmienił ww.
decyzje, zmieniając m.in. termin
obowiązywania pozwolenia – na czas
nieokreślony.
Decyzja Wojewody Podkarpackiego
znak: ŚR.IV-6621-2/13/07 z dnia
3.10.2007r., zatwierdził dla Zakładu
Usług Komunalnych w Przemyślu
Instrukcję eksploatacji składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne przy ul. Piastowskiej 22 w
Przemyślu.
Ww. decyzja zmieniona została
decyzjami Marszałka Województwa
Podkarpackiego znak:
RŚ.III.KS.BF.7628/M-61/09 z dnia
19.01.2010r., znak:RŚ.III.BF.7628/M30/10 z dnia 11.06.2010r., znak:OSIII.7241.2.2011.KS z dnia 15.06.2011r.
Marszałek Województwa
Podkarpackiego decyzją znak:OSIII.7241.50.2014.AB z dnia
14.11.2014r. przeniósł prawa i
obowiązki zawarte w ww. decyzjach na
Zakłady Usługowe „Południe” Sp. z
o.o. oraz zatwierdził zabezpieczenie
roszczeń w formie polisy
ubezpieczeniowej.
W dniu 19.08.2014 r. złożyłono
wniosek do Marszałka Województwa
Podkarpackiego w sprawie wydania
decyzji zatwierdzającej instrukcję
prowadzenia składowiska odpadów w
Przemyślu.
Do czasu zakończenia obecnej kontroli
decyzja zatwierdzająca instrukcję
prowadzenia składowiska nie została
jeszcze wydana.
Decyzja Marszałka Województwa
Podkarpackiego znak:OSII.7322.189.2013.MK z dnia
23.01.2014r. udzielająca dla ZUK w
Przemyślu, ul. Piastowska 22
pozwolenia wodnoprawnego na
wprowadzanie ścieków przemysłowych
zawierających substancje szczególnie

szkodliwe dla środowiska wodnegoodcieków ze składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne(komunalnych) w Przemyślu
do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp.
z o.o. w Przemyślu.
Pozwolenie wodno-prawne udzielone
zostało do dnia 22 stycznia 2018r.
Marszałek Województwa
Podkarpackiego decyzją znak:OSII.7322.175.2014.MK z dnia
10.11.2014r. zmienił ww. decyzję w
zakresie podmiotu któremu udzielono
pozwolenia tj. z Zakładu Usług
Komunalnych w Przemyślu Sp. z o.o. ul
Piastowska 22, na Zakłady Usługowe
„Południe” Sp. z o.o. w Krakowie, ul
Lubicz 14.

Tabela 17. Liczba kontroli RIPOK przeprowadzonych w ramach cyklu kontrolnego – instalacje do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych

7

2

3

0

5

2

1

1

2

0

ogółem

0

4

kara pieniężna
(ostateczna)

3

wystąpienia

2

zarządzenia
pokontrolne

7

1

mandat karny

7

Liczba
wykonanych
kontroli w
ramach cyklu
kontrolnego

Liczba
zaplanowanych
kontroli

Działania pokontrolne
Liczba kontroli
ogółem,
w których
stwierdzono
naruszenia
(Σ naruszeń
kat. 1+2+3+4)

pouczenie

Liczba
instalacji
w wpgo wg
stanu na dzień
01.01.2015 r.

Liczba kontroli,
w których
stwierdzono
naruszenia
wymagań ochrony
środowiska

6

Tabela 18. Liczba kontroli RIPOK przeprowadzonych w ramach cyklu kontrolnego – kompostownie

3

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ogółem

4

kara pieniężna
(ostateczna)

3

wystąpienia

2

zarządzenia
pokontrolne

1

Działania pokontrolne

mandat karny

Liczba
wykonanych
kontroli w
ramach cyklu
kontrolnego

Liczba
zaplanowanych
kontroli

Liczba kontroli
ogółem,
w których
stwierdzono
naruszenia
(Σ naruszeń
kat. 1+2+3+4)

pouczenie

Liczba
instalacji
w wpgo wg
stanu na dzień
01.01.2015 r.

Liczba kontroli,
w których
stwierdzono
naruszenia
wymagań ochrony
środowiska

0

Tabela 19. Liczba kontroli RIPOK przeprowadzonych w ramach cyklu kontrolnego – składowiska odpadów
komunalnych

3

1

1

0

0

1

0

0

ogółem

4

kara pieniężna
(ostateczna)

3

wystąpienia

2

zarządzenia
pokontrolne

3

1

Działania pokontrolne

mandat karny

3

Liczba
wykonanych
kontroli w
ramach cyklu
kontrolnego

Liczba
zaplanowanych
kontroli

Liczba kontroli
ogółem,
w których
stwierdzono
naruszenia
(Σ naruszeń
kat. 1+2+3+4)

pouczenie

Liczba
instalacji
w wpgo wg
stanu na dzień
01.01.2015 r.

Liczba kontroli,
w których
stwierdzono
naruszenia
wymagań ochrony
środowiska

1

Tabela 20. Liczba kontroli RIPOK przeprowadzonych w ramach cyklu kontrolnego – instalacje do
termicznego przekształcania odpadów komunalnych – jeśli dotyczy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ogółem

4

kara pieniężna
(ostateczna)

3

wystąpienia

pozaplanowyc
h
0

2

Liczba kontroli
ogółem,
w których
stwierdzono
naruszenia
(Σ naruszeń
kat. 1+2+3+4)

zarządzenia
pokontrolne

0

1

Działania pokontrolne

mandat karny

0

Liczba kontroli,
w których
stwierdzono
naruszenia
wymagań ochrony
środowiska

pouczenie

0

Liczba
zaplanowanych
kontroli

planowych

Liczba
instalacji
w wpgo wg
stanu na dzień
01.01.2015 r.

Liczba
wykonanych
kontroli w
ramach cyklu
kontrolnego

0

ZAŁĄCZNIK NR 3
Tabela 21. Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu, wskazane w uchwale w sprawie
wykonania wpgo w województwie podkarpackim
L.p.
1

2

3

4

Instalacja przewidziana
do zastępczej obsługi
regionu*
Sortownia odpadów
komunalnych
zmieszanych i z
selektywnej zbiórki w
Wolicy
Sortownia odpadów
zmieszanych i z
selektywnej zbiórki w
Mielcu*
Sortownia odpadów
zmieszanych i
zbieranych selektywnie
w Krzeszowie*
Sortownia odpadów
zmieszanych,
kompostownia frakcji
podsitowej w Rzeszowie

Powiat
jasielski

Produkcja Handel Usługi
EKOMAX - Kotulak Jerzy,
ul. Hankówka 28, 38-200
Jasło

mielecki

Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o.,
ul. Wolności 171, 39-300
Mielec.
Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.,
ul. Rynek 2, 37-418
Krzeszów
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o.
ul. Gen. Władysława
Sikorskiego 428, 35-304
Rzeszów
Przedsiębiorstwo
Handlowo-ProdukcyjnoUsługowe „Zagroda” Sp. z
o.o. ul. 1-go Maja 38,
38-100 Strzyżów
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Brzegach
Dolnych,
Brzegi Dolne 1,
38-700 Ustrzyki Dolne
Firma HandlowoUsługowo-Produkcyjna
"WIBO-RECYKLING"
Spółka z o.o. w upadłości
układowej,
Malinie 317, 39-331
Chorzelów
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej –
Krośnieński Holding
Komunalny Sp. z o.o.
ul. Fredry 12, 38-400
Krosno
Zakład Usług Technicznych
Sp. z o.o.
ul. Bieszczadzka 5, 38-540
Zagórz
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Dynowie
ul. Rynek 13, 36-065
Dynów
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i

niżański

Grodzki Rzeszów

5

Sortownia odpadów
zmieszanych w
Strzyżowie

strzyżowski

6

Stacja Przeładunkowa i
Sortownia Odpadów Ustrzyki Dolne

bieszczadzki

7

Instalacja do produkcji
paliwa alternatywnego w
Maliniu*

mielecki

8

Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne „Krosno” *

Grodzki Krosno

9

Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne „Średnie
Wielkie” *
Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne w Dynowie

sanocki

Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne w Strzyżowie

strzyżowski

10

11

Adres prowadzącego
instalację

rzeszowski

Region Gospodarki
Odpadami
Komunalnymi
Region PołudniowoZachodni

Region Zachodni

Region Północny

Region Centralny

Region Centralny

PołudniowoWschodni

Region Zachodni

Region PołudniowoZachodni

Region PołudniowoWschodni
Region Centralny

Region Centralny

12

Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne w Sokołowie
Małopolskim
Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne w Giedlarowej

rzeszowski

14

Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne „Sigiełki” *

niżański

15

Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne z wydzieloną
kwaterą do składowania
odpadów
niebezpiecznych
zawierających azbest.
Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne w Narolu
Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne w Futorach

jarosławski

18

Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne w Wólce
Pełkińskiej

Jarosławski

19

Składowisko „Mielec”

mielecki

13

16
17

leżajski

Mieszkaniowej Sp. z o.o. w
Strzyżowie
ul. Południowa 3,
38-100 Strzyżów
Zakład Komunalny Sp. z
o.o.
ul. Łazienna 7,
36-050 Sokołów Młp.
„Stare Miasto – Park” Sp. z
o.o.
Wierzawice 874, 37-300
Leżajsk
Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.
ul. Rynek 2, 37-418
Krzeszów
Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych „EMPOL”
Sp. z o.o.
Tylmanowa, os. Rzeka 133,
34-451 Tylmanowa

Region Północny

Region Północny

Region Północny

Region Wschodni

Lubaczowski

Gmina Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol

Region Wschodni

Lubaczowski

Zakład Usług
Komunalnych i Rolniczych
Spółka z o.o. w Oleszycach
ul. Rynek 1, 37-630
Oleszyce
Zakład Gospodarki
Komunalnej Nowa Sarzyna
Spółka z o.o.
ul. 1-go Maja 4
37-310 Nowa Sarzyna
Zakład Utylizacji Odpadów
Komunalnych Sp. z o.o
ul. Wolności 171, 39-300
Mielec

Region Wschodni

Region Wschodni

Region Zachodni

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami - Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych
i z selektywnej zbiórki w Wolicy - Region Południowo-Zachodni

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Sortownia odpadów
komunalnych zmieszanych i
z selektywnej zbiórki –
Wolica 217, 38-200 Jasło

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny?
(rodzaj decyzji, znak,
data wydania, ważność
decyzji, organ wydający
decyzję)

Czy przyjmowano zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone lub pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania od podmiotu
przekazującego odpady komunalne do
instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi
danego regionu, wskazanej w uchwale w
sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami?
(tak/nie)

2

3

Tak

Tak

Pozwolenie na
wytwarzanie odpadów
zezwalające również na
odzysk, zbieranie i
transport odpadów
udzielone decyzją
Starosty Jasielskiego
znak: OŚ.IV.7624/75/09 z
dnia 17.11. 2009 r., ze
zmianami
wprowadzonymi
decyzjami znak:
OŚ.IV.7624/40/10 z dnia
29.06. 2010 r., znak:
OS.6220.8.2011 z dnia
12.12.2011 r., znak:
OS.6220.1.2012 z dnia
9.02. 2012 r., znak:
OS.6220.15.2012 z dnia
20.12. 2012 r. oraz znak:
OS.6220.7.2013 z dnia
9.04. 2013 r.
Termin ważności do
23.01.2016 r. (z mocy
prawa)

Instalacja przetwarzała odpady komunalne
niesegregowane z Regionu PołudniowoZachodniego, których RIPOK nie przyjmował.
Instalacja przetwarzała odpady komunalne
niesegregowane z nieruchomości
niezamieszkałych Gmin Dębowiec, Nowy
Żmigród i Osiek Jasielski (Region Południowo
Zachodni) pomimo braku przyczyn, z powodu
których RIPOK mógłby nie przyjąć tych
odpadów.
Przetwarzano również niesegregowane
zmieszane odpady komunalne z Regionu
Centralnego (w którym instalacja jest instalacją
zastępczą a brak RIPOK)

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów
przez instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez
podmiot przekazujący
odpady do instalacji
zastępczej dowód w
sytuacji, gdy RIPOK
odmówił przyjęcia
odpadów komunalnych
do instalacji)
4
RIPOK zadeklarowała
przyjęcie wszystkich
odpadów
niesegregowanych i
zielonych począwszy od 1
lipca 2013 r. z gmin
wchodzących w skład
Regionu PołudniowoZachodniego za
wyjątkiem gmin Brzyska i
Kołaczyce i Miasto Jasło
(zadeklarowano przyjęcie
odpadów zmieszanych od
1 lipca 2014 r.)
Później RIPOK
zadeklarowała przyjęcie
odpadów zmieszanych z
Miasta Jasła od 1 stycznia
2015 r.

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

5
Zgodnie z posiadanym
pozwoleniem z odpadów
frakcji nadsitowej (sito o
oczkach 0-20 mm)
produkowane jest paliwo
alternatywne. W trakcie
kontroli przeprowadzonej
w roku 2014 wykonano
badania frakcji 0-20 mm
która klasyfikowana była
jako odpad o kodzie 19 12
09 – minerały (piasek
kamienie) i przekazywano
podmiotom posiadającym
decyzje dot. odzysku tych
odpadów do rekultywacji
wyrobisk

Inne nieprawidłowości

6
Naruszenie warunków
pozwolenia na wytwarzanie
odpadów tj. magazynowanie
paliwa alternatywnego w
miejscu nie wyznaczonym
w decyzji, magazynowe
odpadów o kodzie 20 03 01
przez okres przekraczający
czas magazynowania
określony w pozwoleniu,
wytworzenie w 2013 r.
odpadów o kodzie 19 12 09
w ilości większej niż ilość
określona w pozwoleniu
oraz poddanie odzyskowi w
2014 r. odpadów o kodzie
15 01 01 w ilości większej
niż dopuszczona do
odzysku.
Nieprawidłowości w
ewidencjonowaniu
odpadów. Przedłożenie
Marszałkowi zbiorczego
zestawienia danych o
odpadach za 2014 r.
niezgodnie ze stanem
rzeczywistym. Brak
udokumentowania
wykonania mycia i
dezynfekcji wszystkich
posiadanych pojazdów i
urządzeń służących do
odbierania odpadów
komunalnych z wymaganą
częstotliwością.

Podjęte działania
pokontrolne

7
Mandat karny
Zarządzenie pokontrolne.
Do Komendanta
Powiatowego Policji w
Jaśle skierowano
zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przeciwko
wiarygodności
dokumentów z
wnioskiem o wszczęcie
postępowania
.
Wystąpienie pokontrolne
do Starosty Jasielskiego.
Po kontroli
przeprowadzonej w
2014 r. do Wójtów Gmin
Dębowiec, Osiek
Jasielski i Nowy
Żmigród skierowano
wystąpienia informujące
o ustaleniach kontroli z
wnioskiem o wszczęcie
postępowania na
podstawie art. 9x u.c.p.g.

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami - Instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki - Region Zachodni
Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
Czy instalacja posiada
(o ile to możliwe –
uregulowany stan
przedstawiony przez
Nazwa oraz rodzaj
formalnoprawny?
podmiot przekazujący
instalacji przewidzianej do
(rodzaj decyzji, znak,
odpady do instalacji
zastępczej obsługi regionu data wydania, ważność
zastępczej dowód w
decyzji, organ wydający
sytuacji, gdy RIPOK
decyzję)
odmówił przyjęcia
odpadów komunalnych do
instalacji)
1
2
3
4
Tak
Tak
Uruchomienie instalacji
Instalacja do przetwarzania
RIPOK w regionie w
zmieszanych odpadów
Decyzja Starosty Powiatu Przyjmowano zmieszane odpady komunalne w okresie styczniu 2014 r.;
komunalnych oraz
Mieleckiego, znak: OŚod 1.01.2013 – do dnia zakończenia kontroli, przy
Realizacja warunków umów
sortowania odpadów
IV-7645/20/09 z
czym masa przyjmowanych odpadów, znacznie uległa zawartych w ramach
pochodzących z selektywnej 20.03..2009 r., na
zmniejszeniu ze względu na kończące się umowy
konsorcjum z gminami oraz
zbiórki, ul. Wolności 171,
wytwarzanie odpadów
podmiotu odbierającego odpady komunalne z gminami oświadczenie Kierownika
39-300 Mielec
niebezpiecznych i innych zlokalizowanymi w regionie Zachodnim.
ZUK w Ostrowie o
niż niebezpieczne na
przeciążeniu instalacji.
instalacji sortowniczej
Odmowa przyjmowania w
oraz prowadzenie
2015 r. odpadów do RIPOK
odzysku odpadów.
w Kozodrzy, w związku z
Decyzja, Starosty Powiatu
dużym obciążeniem
Mieleckiego,
instalacji (oświadczenie
znak:OŚ.6233.1.2014.JG,
Kierownika ZUK w
z 27.01.2014 r.,
Ostrowie).
uchylająca w/w decyzję
udzielająca zezwolenia na
zbieranie oraz
przetwarzanie odpadów.
Decyzja ważna jest do
27.01.2024 r.
Czy przyjmowano zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania od podmiotu przekazującego odpady
komunalne do instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w
uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami?
(tak/nie)

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

Inne nieprawidłowości

Podjęte działania
pokontrolne

5

6

7

Tak

Nie stwierdzono

Skierowano wystąpienia
do gmin, z których
pochodziły zmieszane
odpady komunalne
przyjęte do instalacji w
2015 r.

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami – Sortownia odpadów zmieszanych i zbieranych
selektywnie - Region Północny

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Sortownia odpadów
zmieszanych i zbieranych
selektywnie, m. Sigiełki, 37418 Krzeszów

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny?
(rodzaj decyzji, znak,
data wydania, ważność
decyzji, organ wydający
decyzję)

2
Decyzja Marszałka
Województwa
Podkarpackiego znak:
OS.I.7222.6.3.2013.RD z
30.06.2014 r. ważne do
30 czerwca 2024 r.,
(zmienione decyzją, znak:
OS-I.7222.5.4.2014.RD z
03.12.2014 r., udzielająca
pozwolenia
zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do
składowania odpadów
innych niż niebezpieczne
o zdolności przyjmowania
40Mg odpadów na dobę i
całkowitej pojemności
283 544 m3 oraz instalacji
do mechaniczno –
biologicznego
przetwarzania odpadów
(MBP), o wydajności
części mechanicznej 30
000 Mg/rok i części
biologicznej 12 300
Mg/rok. Decyzja określa
warunki gospodarowania
wytwarzanymi odpadami
z uwzględnienie
zbierania, transportu,
odzysku i
unieszkodliwiania
odpadów.

Czy przyjmowano zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania od podmiotu przekazującego odpady
komunalne do instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w
uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami?
(tak/nie)
3
Tak

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez
podmiot przekazujący
odpady do instalacji
zastępczej dowód w
sytuacji, gdy RIPOK
odmówił przyjęcia
odpadów komunalnych do
instalacji)
4
Przyczyną przyjmowania
przez ZGK w Krzeszowie
zmieszanych odpadów
komunalnych są względy
ekonomiczne. Sortownia
odpadów zmieszanych i
zbieranych selektywnie w
Sigiełkach wybudowana
została ze środków unijnych
i ograniczenie dopływu do
instalacji odpadów może
doprowadzić do zachwiania
stałości projektu.

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

5
Tak

Inne nieprawidłowości

Podjęte działania
pokontrolne

6
Przedsiębiorca nie
przekazuje odebranych
od właścicieli
nieruchomości
zmieszanych odpadów
komunalnych do
regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów
komunalnych

7
Wystąpiono do gmin, od
których kontrolowany
podmiot odbierał odpady
komunalne, o
zastosowanie art. 9x ust. 1
pkt. 3 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami – Sortownia odpadów zmieszanych, kompostownia frakcji
podsitowej – Region Centralny

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Sortownia odpadów
zmieszanych,
kompostownia frakcji
podsitowej w Rzeszowie

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny?
(rodzaj decyzji, znak,
data wydania, ważność
decyzji, organ wydający
decyzję)

2
Decyzja Prezydenta
Miasta Rzeszowa znak:
znak: SR-VI.6233.3.2014
z dnia 20 marca 2014 r.
udzielająca zezwolenia na
przetwarzanie odpadów

Czy przyjmowano zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania od podmiotu przekazującego odpady
komunalne do instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w
uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami?
(tak/nie)
3
Tak

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez
podmiot przekazujący
odpady do instalacji
zastępczej dowód w
sytuacji, gdy RIPOK
odmówił przyjęcia
odpadów komunalnych do
instalacji)
4
Na terenie Regionu
Centralnego nie jest
zlokalizowana instalacja
RIPOK do przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów
zielonych i innych
bioodpadów.

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

5
Tak

Inne nieprawidłowości

6
Przekroczenie ilości
odpadów poddanych
przetworzeniu o kodzie
17 09 04

Podjęte działania
pokontrolne

7
Zarządzenie pokontrolne

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami – Sortownia odpadów zmieszanych – Region Centralny

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Sortownia odpadów
zmieszanych w Strzyżowie

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny? (rodzaj
decyzji, znak, data
wydania, ważność decyzji,
organ wydający decyzję)

2
Decyzja Starosty
Strzyżowskiego znak:
OS.7635/25/07 z dnia
29.01.2008 r. udzielająca
zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie
odzysku odpadów, ze zmianą
decyzją znak: OS.7635/25/09
z dnia 15. 01 2010 r.

Czy przyjmowano zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone lub pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania od podmiotu
przekazującego odpady komunalne do instalacji
przewidzianej do zastępczej obsługi danego
regionu, wskazanej w uchwale w sprawie
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami?
(tak/nie)
3
Tak
Przyjmowano zmieszane odpady komunalne

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez
podmiot przekazujący
odpady do instalacji
zastępczej dowód w
sytuacji, gdy RIPOK
odmówił przyjęcia
odpadów komunalnych do
instalacji)
4
Na terenie Regionu
Centralnego nie jest
zlokalizowana instalacja
RIPOK do przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych oraz odpadów
zielonych i innych
bioodpadów.

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

5
Tak

Inne nieprawidłowości

6
Brak pozwolenia na
wytwarzanie odpadów

Podjęte działania
pokontrolne

7
Mandat karny
Zarządzenie pokontrolne

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami - Sortownia i Stacja Przeładunkowa Odpadów w Ustrzykach
Dolnych - Region Południowo-Wschodni

Nazwa oraz rodzaj
instalacji
przewidzianej do
zastępczej obsługi
regionu

1
Stacja Przeładunkowa i
Sortownia Odpadów, ul.
Przemysłowa 16, 38-700
Ustrzyki Dolne
(instalacja do
mechaniczno-ręcznego
przetwarzania odpadów)

Czy instalacja posiada uregulowany stan
formalnoprawny? (rodzaj decyzji, znak,
data wydania, ważność decyzji, organ
wydający decyzję)

2
Tak
Starosta Bieszczadzki decyzją znak:
BOŚ.7644-3-2/07 z dnia 27 września 2007
r. ze zmianami wprowadzonymi decyzjami
znak: BOŚ.7644-3-6/08 z dnia 5 września
2008 r., znak: BOŚ.7644-3-7/08 z dnia 21
października 2008 r., znak: BOŚ.7644-35/09 z dnia 12 listopada 2009 r., znak:
BOŚ.7644-3-6/10 z dnia 23 września 2010
r., znak: BOŚ.7644-3-6/10 z dnia 30
listopada 2010 r. oraz znak:
BOŚ.6233.4.2014 z dnia 13.11.2014r
udzielił Miejskiemu Przedsiębiorstwu
Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w
Brzegach Dolnych pozwolenie na
wytwarzanie odpadów w związku z
eksploatacją między innymi Sortowni i
Stacji Przeładunkowej Odpadów,
zezwalające również na prowadzenie
działalności w zakresie odzysku, zbierania i
transportu odpadów. Termin
obowiązywania ww. decyzji określono do
dnia 27.09.2017r.
Starosta Bieszczadzki decyzją znak:
BOŚ.6233.6.2014 z dnia 7.05.2015r.
wygasił z urzędu decyzję znak: BOŚ.76443-2/07 z dnia 27 września 2007 r. w części
dotyczącej wytwarzania odpadów oraz
udzielił pozwolenia na wytwarzanie
odpadów powstających w Stacji Segregacji
Odpadów ul. Przemysłowa 16, 38-700
Ustrzyki Dolne.
Termin obowiązywania ww. decyzji
ustalono do dnia 7 maja 2025r.

Czy przyjmowano zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone lub
pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do
składowania od podmiotu
przekazującego odpady komunalne do
instalacji przewidzianej do zastępczej
obsługi danego regionu, wskazanej w
uchwale w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami?
(tak/nie)
3
Nie

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez podmiot
przekazujący odpady do
instalacji zastępczej dowód w
sytuacji, gdy RIPOK
odmówił przyjęcia odpadów
komunalnych do instalacji)

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

Inne nieprawidłowości

Podjęte działania
pokontrolne

4
Nie dotyczy

5
Nie dotyczy

6
Nie stwierdzono

7
Nie stosowano

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami - instalacja do produkcji paliwa alternatywnego - Region
Zachodni

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Instalacja do produkcji
paliwa alternatywnego
Malinie 317, 39-331
Chorzelów - mechaniczne
przetwarzanie odpadów
komunalnych

Czy instalacja posiada uregulowany
stan formalnoprawny? (rodzaj
decyzji, znak, data wydania,
ważność decyzji, organ wydający
decyzję)

2

Czy przyjmowano zmieszane
odpady komunalne, odpady zielone
lub pozostałości z sortowania
Jaka była przyczyna przyjęcia
odpadów komunalnych
odpadów przez instalację?
przeznaczonych do składowania od
(o ile to możliwe –
podmiotu przekazującego odpady przedstawiony przez podmiot
komunalne do instalacji
przekazujący odpady do
przewidzianej do zastępczej
instalacji zastępczej dowód w
obsługi danego regionu, wskazanej sytuacji, gdy RIPOK odmówił
w uchwale w sprawie wykonania
przyjęcia odpadów
wojewódzkiego planu gospodarki
komunalnych do instalacji)
odpadami?
(tak/nie)
3
4

1.Decyzja Starosty Powiatu
Tak – zmieszane odpady komunalne
Mieleckiego znak: OŚ-IV-7645/80/09 z w okresie od 26.06.2013 –do
dnia 28 października 2009 r., zmieniona 31.10.2013 r.
decyzją znak:OŚ-IV-7645/80/09 z dnia
15.03.2012 r., decyzją znak:OŚ-IV7645/80/09 z dnia 23.10.2012 r.;
decyzją znak: OŚ-IV-7645/80/09 z dnia
28 grudnia 2012 r., oraz decyzją znak:
OŚ-IV-7645/80/09 z dnia 21 stycznia
2013 r., na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych oraz innych niż
niebezpieczne, z uwzględnieniem
działalności w zakresie zbierania,
transportu odpadów, odzysku odpadów
poprzez recykling odpadów tworzyw
sztucznych i produkcję paliwa
alternatywnego z odpadów innych niż
niebezpieczne, w tym zmieszanych
odpadów komunalnych. Decyzja
wydana została na okres do 28
października 2019 r.
2.Decyzja Starosty Powiatu
Mieleckiego, znak: OŚ.6220.5.2013.JG
z dnia 20 października 2014 r.
uchylająca w całości ww. decyzję wraz
ze zmianami oraz udzielająca
pozwolenia w zakresie wytwarzania
odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne z uwzględnieniem
prowadzenia działalności w zakresie
przetwarzania odpadów. Pozwolenie
wydane zostało na okres do
20.10.2024r.

W Regionie Zachodnim nie
funkcjonował jeszcze RIPOK

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

5
Tak

Inne nieprawidłowości

6
Naruszenie warunku
decyzji w zakresie
magazynowania
odpadów.

Podjęte działania
pokontrolne

7
Zarządzenie pokontrolne
Wystąpienie do Starosty
Powiatu Mieleckiego;
Wszczęto postępowanie w
sprawie wymierzenia kary
pieniężnej za naruszenie
warunku pozwolenia w
zakresie miejsca i sposobu
magazynowania odpadów
i wydano decyzję
ustalającą termin
rozpoczęcia naliczania
kary oraz wymiar
administracyjnej kary
biegnącej.

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami – składowisko odpadów „Krosno” - Region PołudniowoZachodni

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Składowisko „Krosno”

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny? (rodzaj
decyzji, znak, data wydania,
ważność decyzji, organ
wydający decyzję)

2
Tak
Pozwolenie zintegrowane
udzielone decyzją Wojewody
Podkarpackiego znak: ŚR.IV6618-15/1/06 z dnia
29.12.2006 r. zmienione
decyzjami Marszałka
Województwa Podkarpackiego
znak: RŚ.VI.MM.7660/31-1/08
z dnia 20.05.2009 r., znak:
RŚ.VI.MD.7660/30-9/10 z dnia
11.06.2010 r., znak:
RŚ.VI.MD.7660/30-19/10 z
dnia 30.12.2010 r., znak: OSI.7222.16.10.2012.MD z dnia
10.04.2013 r., oraz znak: OSI.7222.12.11.2014.MD z dnia
28.11.2014 r. Decyzja
Marszałka Województwa
Podkarpackiego znak:
RŚ.III.BF.7628/M-52/10 z dnia
11.06.2010 r. zatwierdzającą
instrukcję eksploatacji
składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w
Krośnie przy ul. Białobrzeskiej
108 zmieniona decyzją tego
samego organu znak: RŚIII.7241.1.2011.BF z dnia
5.04.2011 r.
Spółka w ustawowym terminie
wystąpiła o wydanie decyzji
zatwierdzającą instrukcję
prowadzenia składowiska

Czy przyjmowano zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania od podmiotu przekazującego odpady
komunalne do instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w
uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami?
(tak/nie)
3
Tak
Na składowisku unieszkodliwianie były pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych z instalacji do
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych mającej statut RIPOK eksploatowanej
przez kontrolowaną Spółkę. W 2013 r. przyjmowane
były również pozostałości z sortowania odpadów z
sortowni odpadów selektywnie zebranych.
Instalacja przyjęła do przetworzenia poprzez
składowanie niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne zarówno w 2013 r. (w styczniu 1,78 Mg),
jak i w 2014 r. (w marcu 72,41 Mg)

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez
podmiot przekazujący
odpady do instalacji
zastępczej dowód w sytuacji,
gdy RIPOK odmówił
przyjęcia odpadów
komunalnych do instalacji)
4
W Regionie PołudniowoZachodnim brak RIPOK
przyjmującej odpady powstałe
w procesie mechanicznobiologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów
komunalnych do składowania.
Unieszkodliwianie poprzez
składowanie
niesegregowanych
zmieszanych odpadów
komunalnych jest zgodnie z
posiadanym przez Spółkę
pozwoleniem zintegrowanym
oraz decyzją zatwierdzającą
instrukcję eksploatacji
składowiska odpadów część
północna w Krośnie

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

Inne nieprawidłowości

Podjęte działania
pokontrolne

5
Tak

6
Nie stwierdzono

7
Nie podejmowano

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami – składowisko odpadów „Średnie Wielkie” - Region
Południowo-Wschodni

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Składowisko „Średnie
Wielkie”

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny? (rodzaj
decyzji, znak, data wydania,
ważność decyzji, organ wydający
decyzję)

2
Pozwolenie zintegrowane udzielone
decyzją Wojewody Podkarpackiego
znak: ŚR.IV-6618-35/1/06 z dnia
17.04. 2007 r. zmienione decyzjami
Marszałka Województwa
Podkarpackiego znak:
RŚ.VI/MD.7660/51-3/08 z dnia
3.08.2009 r., znak:
RŚ.VI.MD.7660/2-6/10 z dnia
11.06.2010 r., znak: RŚVI.7222.34.3.2011.MD z dnia
29.04.2011 r., znak:
OS.I.7222.6.1.2012.RD z dnia
21.03.2012 r., znak: OSI.7222.27.3.2013.MD z dnia
16.05.2013 r., znak: OSI.7222.27.3.2013.MD z dnia
14.06.2013 r., znak: OSI.7222.27.10.2013.MD z dnia
9.10.2013 r. i znak: OSI.7222.11.12.2014.MD z dnia
28.11.2014 r.
Pozwolenia na czas nieoznaczony.
Decyzja Marszałka Województwa
Podkarpackiego znak: OSIII.7241.7.2014.KS z dnia
8.08.2014 r. zatwierdzającą
instrukcję prowadzenia składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Średnim Wielkim.
Decyzja ta wygasiła poprzednio
obowiązującą decyzję Wojewody
Podkarpackiego znak:ŚR.IV-66215/2/07 z dnia 16.08.2007 r.
zatwierdzającą instrukcje
eksploatacji składowiska odpadów
w Średnim Wielkim.

Czy przyjmowano zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone lub pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania od podmiotu
przekazującego odpady komunalne do
instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi
danego regionu, wskazanej w uchwale w
sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami?
(tak/nie)
3
Tak
Instalacja przetwarzała odpady komunalne
niesegregowane do końca czerwca 2013 r.
Przetwarza pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych z Regionu PołudniowoWschodniego

Jaka była przyczyna przyjęcia
odpadów przez instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez podmiot
przekazujący odpady do
instalacji zastępczej dowód w
sytuacji, gdy RIPOK odmówił
przyjęcia odpadów
komunalnych do instalacji)

Czy w sposób
prawidłowy
zostały
zagospodarowane
odpady w
instalacji
zastępczej?

4
Brak RIPOK w Regionie

5
Tak

Inne nieprawidłowości

6
Nieprawidłowości w
ewidencjonowaniu
odpadów.

Podjęte działania
pokontrolne

7
Mandat karny
Zarządzenie
pokontrolne

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami – składowisko odpadów „Dynów”– Region Centralny

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w Dynowie

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny?
(rodzaj decyzji, znak,
data wydania, ważność
decyzji, organ wydający
decyzję)

2
Tak/Nie
Decyzja Wojewody
Podkarpackiego znak:
ŚR.IV-6618-44/1/07z
dnia 06.11.2007 r.
udzielająca ZGK w
Dynowie pozwolenia
zintegrowanego na
prowadzenie instalacji –
składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne w Dynowie.
Następnie Marszałek
Województwa
Podkarpackiego
decyzjami znak: RS.VI.7660-44/1/08 z dnia
15.05.2008 r., znak:
RS.VI.MM-7660-44/2/08
z dnia 10.12.2008 r.,
znak: RS.VI.RD.7660/541/10 z dnia 11.06.2010 r.
oraz OSI.7222.4.3.2014.RD z dnia
16.02. 2015 r. zmienił
ww. decyzję.
Brak instrukcji
prowadzenia składowiska
(po 23.01.2015r.)

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez
podmiot przekazujący
odpady do instalacji
zastępczej dowód w
sytuacji, gdy RIPOK
odmówił przyjęcia
odpadów komunalnych do
instalacji)
3
4
Na składowisko nie przyjmowano odpadów zielonych Niesegregowane
lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
(zmieszane) odpady
przeznaczonych do składowania.
komunalne deponowane
W roku 2014 oraz w okresie od stycznia do maja 2015 były na składowisku do 1
deponowano jedynie odpady o kodzie 20 02 03 - inne lipca 2013 r. Od tej daty, na
odpady nie ulegających biodegradacji.
składowisku nie były one
deponowane, gdyż Zakład
Gospodarki Komunalnej w
Dynowie jako jednostka
gminna nie mógł startować
w przetargu na odbieranie
odpadów komunalnych, a
podmiot który wygrał
przetarg nie przekazywał
odpadów o kodzie 20 03
01do składowania.
Czy przyjmowano zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania od podmiotu przekazującego odpady
komunalne do instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w
uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami?
(tak/nie)

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

5
Tak

Inne nieprawidłowości

6
Eksploatacja
składowiska z
naruszeniem
warunków pozwolenia
zintegrowanego.
Zmiany parametrów
wskaźnikowych w
wodach podziemnych w
piezometrze P-3

Podjęte działania
pokontrolne

7
Mandat
Wystąpienie do
Marszałka Województwa
Podkarpackiego
Decyzja ustalająca zakres
i harmonogram działań
niezbędnych do ustalenia
przyczyn zmian
parametrów
wskaźnikowych w
wodach podziemnych

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami – składowisko odpadów „Strzyżów” – Region Centralny

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w Strzyżowie

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny?
(rodzaj decyzji, znak,
data wydania, ważność
decyzji, organ wydający
decyzję)

2
Decyzja Wojewody
Podkarpackiego znak:
ŚR.IV-6618-8/1/07 z dnia
27.09.2007 r.,
udzielająca pozwolenia
zintegrowanego na
prowadzenie instalacji –
składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne
i obojętne w Strzyżowie.
Następnie Marszałek
Województwa
Podkarpackiego
decyzjami znak:
RS.VI.RD.7660/44-2/10
z dnia 10.06.2010 r.,
OS.I.7222.5.14.2012.RD
z dnia 16.05.2013 r., OSI.7222.7.7.2014.RD z dnia
31.10.2014 r. oraz OSI.7222.7.9.2014.RD z dnia
05.12.2014 r.
zmienił ww. decyzję.
Decyzję Marszałka
Województwa
Podkarpackiego znak:
OS-III.7341.35.3013.KS
z dnia 02.07.2014 r.
zatwierdzającą „Instrukcję
prowadzenia składowiska
odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne
w Strzyżowie”.

Czy przyjmowano zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania od podmiotu przekazującego odpady
komunalne do instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w
uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami?
(tak/nie)
3
Na składowisko nie przyjmowano odpadów zielonych
oraz zmieszanych odpadów komunalnych.
Deponowane są natomiast odpady o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i
przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż
wymienione w 19 12 11.

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez
podmiot przekazujący
odpady do instalacji
zastępczej dowód w
sytuacji, gdy RIPOK
odmówił przyjęcia
odpadów komunalnych do
instalacji)
4
Na terenie Regionu
Centralnego nie ma
instalacji RIPOK

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

5
Tak

Inne nieprawidłowości

6
Duża powierzchnia
zdeponowanych
odpadów nieprzykryta
warstwą izolacyjną

Podjęte działania
pokontrolne

7
Zarządzenie pokontrolne

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami – składowisko odpadów „Sokołów Małopolski” – Region
Północny

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w Sokołowie
Małopolskim

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny?
(rodzaj decyzji, znak,
data wydania, ważność
decyzji, organ wydający
decyzję)

2
Decyzja Starosty
Rzeszowskiego znak:
OŚ.6233.41.2013 z dnia
13.03.2014 r. zezwalająca
na zbieranie i
przetwarzanie odpadów w
zakresie
unieszkodliwiania
i odzysku odpadów,
ważna do 12.03.2024 r.
Decyzja Marszałka
Województwa
Podkarpackiego znak:
OS-III.7241.35.2014.KS z
dnia 16.04.2015 r.
zatwierdzająca instrukcję
prowadzenia składowiska.

Czy przyjmowano zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania od podmiotu przekazującego odpady
komunalne do instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w
uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami?
(tak/nie)
3
Na składowisko nie przyjmowano odpadów zielonych
lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania.
W latach 2013 i 2014 na składowisku deponowane
były zmieszane odpady komunalne o nr kodu
20 03 01.
Od początku 2015 r. zmieszane odpady komunalne nie
są przyjmowane na składowisko.

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez
podmiot przekazujący
odpady do instalacji
zastępczej dowód w
sytuacji, gdy RIPOK
odmówił przyjęcia
odpadów komunalnych do
instalacji)
4
Deponowanie na
składowisku
niesegregowanych odpadów
komunalnych o kodzie
20 03 01, dopuszczała
zarówno posiadana
instrukcja eksploatacji
składowiska jak i decyzja
zezwalająca na
przetwarzanie odpadów
poprzez unieszkodliwianie
na składowisku.

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

5
Tak

Inne nieprawidłowości

6
Brak wyznaczonej
działki roboczej

Podjęte działania
pokontrolne

7
Zarządzenie pokontrolne

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami – składowisko odpadów „Giedlarowa” – Region Północny

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w Giedlarowej

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny? (rodzaj
decyzji, znak, data wydania,
ważność decyzji, organ
wydający decyzję)

2
Tak
Marszałek Województwa
Podkarpackiego decyzją znak:
OS-I.7222.11.12.2012. MD z
dnia 31.12.2013 r., udzielił dla
„Stare Miasto-Park” Sp. z o.o.
w Wierzawicach pozwolenia
zintegrowanego na
prowadzenie instalacji do
składowania odpadów, z
wyłączeniem odpadów
obojętnych, o zdolności
przyjmowania 90 ton odpadów
na dobę i całkowitej
pojemności 94 400 Mg oraz do
mechaniczno – ręcznej
sortowni odpadów, o
szacunkowej wydajności do
25 000 Mg/rok. Następnie
MWP decyzją znak: OSI.7222.38.14.2014. MD z dnia
28.11.2014 r., oraz OSI.7222.38.11.2014.MD z dnia
27.05.2015 r., dokonał zmiany
w/w pozwolenia.
„Stare Miasto – Park” Sp. z
o.o. w Wierzawicach posiada
decyzję Marszałka
Województwa Podkarpackiego
znak: OS-III.7241.16.3014.BF
z dnia 14.04.2015 r.
zatwierdzającą „Instrukcję
prowadzenia składowiska
odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w
Giedlarowej”.

Czy przyjmowano zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone lub pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania od podmiotu
przekazującego odpady komunalne do
instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi
danego regionu, wskazanej w uchwale w
sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami?
(tak/nie)
3
Na składowisko nie przyjmowano odpadów
zielonych oraz zmieszanych odpadów
komunalnych.
Deponowane są natomiast odpady o kodzie
19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane
substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki
odpadów inne niż wymienione w 19 12 11.

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez podmiot
przekazujący odpady do
instalacji zastępczej dowód w
sytuacji, gdy RIPOK
odmówił przyjęcia odpadów
komunalnych do instalacji)
4
Pismo MZK w Stalowej Woli,
który eksploatuje instalację
RIPOR – składowisko do
składowania pozostałości z
sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych
do składowania, zlokalizowaną
na terenie Regionu
Północnego, w którym zawarto
informacje o braku możliwości
przyjęcia odpadów o kodach
19 12 12 oraz 19 05 99.
Składowisko odpadów
zlokalizowane jest w
bezpośrednim sąsiedztwie
obiekt sortowni i kompostowni
odpadów.
Instalacje te eksploatowane są
przez „Stare Miasto – Park”
Sp. z o.o. Wierzawice 874, 37300 Leżajsk
Ze względów ekonomicznych i
u uwagi na zasadę bliskości,
niewskazane byłoby
przemieszczanie odpadów pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych
przeznaczonych do
składowania, na instalację
RIPOK, odległą o około 50 km.

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

5
Tak

Inne
nieprawidłowości

6
Nieeksploatowana
część czaszy
składowiska
odpadów przykryta
zbyt cienką warstwą
izolacyjną

Podjęte działania
pokontrolne

7
Zarządzenie pokontrolne

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami – składowisko odpadów „Sigiełki” - Region Północny

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Składowisko „Sigiełki”, m.
Sigiełki, 37-418 Krzeszów

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny? (rodzaj
decyzji, znak, data
wydania, ważność decyzji,
organ wydający decyzję)

2
Decyzja Marszałka
Województwa
Podkarpackiego znak:
OS.I.7222.6.3.2013.RD z
30.06.2014 r. ważne do 30
czerwca 2024 r., (zmienione
decyzją, znak: OSI.7222.5.4.2014.RD z
03.12.2014 r., udzielająca
pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji do
składowania odpadów innych
niż niebezpieczne o zdolności
przyjmowania 40Mg odpadów
na dobę i całkowitej
pojemności 283 544 m3 oraz
instalacji do mechaniczno –
biologicznego przetwarzania
odpadów (MBP), o
wydajności części
mechanicznej 30 000 Mg/rok i
części biologicznej 12 300
Mg/rok. Decyzja określa
warunki gospodarowania
wytwarzanymi odpadami z
uwzględnienie zbierania,
transportu, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów;
Decyzja Marszałka
Województwa
Podkarpackiego znak:
RŚ.III.KS.7628/M-49/2010 z
11.06.2010 r. zatwierdzająca
instrukcję eksploatacji
składowiska odpadów.

Czy przyjmowano zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania od podmiotu przekazującego
odpady komunalne do instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w
uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami?
(tak/nie)
3
Tak

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez
podmiot przekazujący
odpady do instalacji
zastępczej dowód w
sytuacji, gdy RIPOK
odmówił przyjęcia
odpadów komunalnych
do instalacji)
4
Względy ekonomiczne.

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

5
Nie

Inne nieprawidłowości

6
Naruszenie warunków
pozwolenia
zintegrowanego:
-przetwarzanie
odpadów o kodzie 19
08 01 (skratki),
nieuwzględnionych w
decyzji;
- przetwarzanie
odpadów o kodach 10
01 01 i 17 01 02 w
ilościach wyższych niż
określone w decyzji;
Naruszenie warunków
decyzji zatwierdzającej
instrukcję eksploatacji:
- nie przykrywanie na
bieżąco warstwą
interną, składowanych
odpadów frakcji
podsitowej.

Podjęte działania
pokontrolne

7
Pouczenie
Wystąpienie do
Marszałka Województwa
Podkarpackiego
informujące o naruszeniu
warunków decyzji.

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami - składowisko odpadów „Młyny” – Region Wschodni

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Składowisko odpadów w
Młynach

Czy instalacja posiada uregulowany
stan formalnoprawny? (rodzaj
decyzji, znak, data wydania,
ważność decyzji, organ wydający
decyzję)

2
Tak
Marszałek Województwa
Podkarpackiego po rozpatrzeniu
wniosków:
- decyzją znak: OS-I.7222.5.3.2013.RD
z dnia 17.04.2014r. udzielającą
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych
EMPOL Sp. z o.o. w Tylmanowej
pozwolenia zintegrowanego na
eksploatację składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne,
zlokalizowanego w m. Młyny, gmina
Radymno, z wydzieloną częścią do
składowania odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest. Termin
obowiązywania pozwolenia
wyznaczono do dnia 17.04.2024r.
ww. decyzja zmieniona została
decyzjami: znak:OS.I.7222.6.1.2014.RD
z dnia 6.06.2014r. poprzez dodanie
odpadów o kodzie 16 81 02 jako
dopuszczonych do składowania oraz
znak:OS.I.7222.6.7.2014.RD z dnia
5.12.2014r. zmieniającą termin
obowiązywania pozwolenia na czas
nieokreślony.
- decyzją znak: OS-III.7241.17.2014.BF
z dnia 16.06.2014r zatwierdził
instrukcję prowadzenia składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne z wydzieloną kwaterą na
odpady niebezpieczne w miejscowości
Młyny.

Czy przyjmowano zmieszane odpady
Jaka była przyczyna
komunalne, odpady zielone lub
przyjęcia odpadów przez
pozostałości z sortowania odpadów
instalację? (o ile to
komunalnych przeznaczonych do
możliwe – przedstawiony
Czy w sposób
składowania od podmiotu przekazującego
przez podmiot
prawidłowy zostały
odpady komunalne do instalacji
przekazujący odpady do
zagospodarowane
przewidzianej do zastępczej obsługi danego
instalacji zastępczej
odpady w instalacji
regionu, wskazanej w uchwale w sprawie
dowód w sytuacji, gdy
zastępczej?
wykonania wojewódzkiego planu
RIPOK odmówił przyjęcia
gospodarki odpadami?
odpadów komunalnych do
(tak/nie)
instalacji)
3
4
5
Nie
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Inne
nieprawidłowości

6
Przyjmowanie do
składowanie skratek
bez wymaganej
podstawowej
charakterystyki
odpadu i testów
zgodności
Nie zrealizowano
części dodatkowych
obowiązków
zawartych w
zawartych w punkcie
XII pozwolenia
zintegrowanego
Nieprawidłowości w
procesie rekultywacji
składowiska:

Podjęte działania
pokontrolne

7
Pouczenie
Zarządzenie
pokontrolne
Wystąpienie do
Marszałka
Województwa
Podkarpackiego

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami - składowisko odpadów „Narol” - Region Wschodni

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w Narolu

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny?
(rodzaj decyzji, znak,
data wydania, ważność
decyzji, organ wydający
decyzję)

2
Nie
Zarządzający
składowiskiem - Gmina
Narol jest adresatem
decyzji Starosty
Lubaczowskiego:
- znak: RG -7648-37/2010
z dnia 17.12.2010r.
udzielającej Gminie Narol
zezwolenia na odzysk i
unieszkodliwianie oraz
zbieranie i transport
odpadów
Termin obowiązywania
ww. zezwolenia ustalono
do dnia 16.12.2020r.
- znak: RG-7648-33/2010
z dnia 14.09.2010r.
zatwierdzającej instrukcję
eksploatacji składowiska
odpadów komunalnych w
Narolu.
Do czasu obecnej
kontroli, Gmina Narol
zarządzająca
Składowiskiem odpadów
w Narolu nie wystąpiła do
Marszałka Województwa
Podkarpackiego z
wnioskiem o wydanie
decyzji zatwierdzającej
instrukcję prowadzenia
składowiska odpadów.

Czy przyjmowano zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania od podmiotu przekazującego odpady
komunalne do instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w
uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami?
(tak/nie)
3
Nie

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez
podmiot przekazujący
odpady do instalacji
zastępczej dowód w
sytuacji, gdy RIPOK
odmówił przyjęcia
odpadów komunalnych do
instalacji)
4
Nie dotyczy

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

5
Nie dotyczy

Inne nieprawidłowości

6
Składowanie na
składowisku odpadów
(po 23.01.2015r.) bez
wymaganej decyzji
zatwierdzającej
instrukcję prowadzenia
składowiska.
W 2013, 2014, i 2015r.
na składowisku
odpadów w Narolu
składowano skratki z
oczyszczalni ścieków w
Narolu i Rudzie
Różanieckiej
(eksploatowanych przez
Gminę Narol) dla
których nie wykonano
testów zgodności.
Właścicielem
składowiska odpadów
w Narolu i jego
zarządzającym jest
Gmina Narol natomiast
zgodnie z art. 243
w związku z art. 136
ustawy z dnia 14
grudnia 2012r.
o odpadach (Dz.U.
z 2013r. poz. 21) po 23
stycznia 2014r.
zarządzającym
gminnym
składowiskiem
odpadów nie może być
jednostka sektora
finansów publicznych.

Podjęte działania
pokontrolne

7
Pouczenie
Wystąpienie do
Marszałka Województwa
Podkarpackiego

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu - składowisko odpadów „Futory” – Region Wschodni

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w Futorach

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny? (rodzaj
decyzji, znak, data wydania,
ważność decyzji, organ wydający
decyzję)

Czy przyjmowano zmieszane odpady
komunalne, odpady zielone lub pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania od podmiotu
przekazującego odpady komunalne do
instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi
danego regionu, wskazanej w uchwale w
sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami?
(tak/nie)

2
Tak
Marszałek Województwa wydał w
dniu 31.07.2015 roku kolejną
decyzję (znak: OSIII.7241.10.2015BF) zatwierdzającą
instrukcję prowadzenia składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne z wydzieloną kwaterą na
odpady niebezpieczne w
miejscowości Futory. Jednocześnie
stwierdzono wygaśnięcie
poprzedniej decyzji (z dnia
13.08.2014r.). Termin
obowiązywania w/w decyzji nie
został określony.
Decyzją Starosty Lubaczowskiego
RG.6233.10.2014 z dnia
13.08.2014r. wydano Zakładowi
Usług Komunalnych i Rolniczych
zezwolenie na przetwarzanie
odpadów na składowisku w
Futorach z jednoczesnym
wygaszeniem (z dniem 13.08.2014)
dotychczasowej decyzji
zezwalającej na odzysk,
unieszkodliwianie, zbieranie i
transport odpadów innych niż
niebezpieczne.
Decyzja obowiązuje do dnia 13
sierpnia 2024 roku.

3
Nie

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
(o ile to możliwe –
Czy w sposób
przedstawiony przez
prawidłowy zostały
podmiot przekazujący
zagospodarowane
odpady do instalacji
odpady w instalacji
zastępczej dowód w sytuacji,
zastępczej?
gdy RIPOK odmówił
przyjęcia odpadów
komunalnych do instalacji)
4
5
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Inne
nieprawidłowości

Podjęte działania
pokontrolne

6
7
Nieterminowe
Pouczenie
przekazanie raportu z
monitoringu
składowiska odpadów
za 2014 r.

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu - składowisko odpadów „Wólka Pełkińska” – Region Wschodni

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w Wólce
Pełkińskiej

Czy instalacja posiada
uregulowany stan
formalnoprawny?
(rodzaj decyzji, znak,
data wydania, ważność
decyzji, organ wydający
decyzję)

Czy przyjmowano zmieszane odpady komunalne,
odpady zielone lub pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania od podmiotu przekazującego odpady
komunalne do instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi danego regionu, wskazanej w
uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami?
(tak/nie)

2
Tak
Decyzja Marszałka
Województwa
Podkarpackiego z dnia
2014-09-29 znak: OSIII.7241.26.2014.KS
zatwierdzajaca instrukcję
prowadzenia składowiska.
Decyzja Marszałka
Województwa
Podkarpackiego z dnia
2014-09-29 znak: OSIII.7241.25.2014.KS
wyrażająca zgodę na
zamknięcie składowiska
odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne
w Wólce Pełkińskiej.
Określono datę
zaprzestania
przyjmowania odpadów
do składowania na
składowisku – na dzień
23.05.2014 r.. Po tej dacie
nie przyjmowano
odpadów na składowisko.

3
Nie

Jaka była przyczyna
przyjęcia odpadów przez
instalację?
(o ile to możliwe –
przedstawiony przez
podmiot przekazujący
odpady do instalacji
zastępczej dowód w
sytuacji, gdy RIPOK
odmówił przyjęcia
odpadów komunalnych do
instalacji)
4
Nie dotyczy

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

Inne nieprawidłowości

5
Nie dotyczy

6
Nie stwierdzono

Podjęte działania
pokontrolne

7

Tabela 22. Wyniki kontroli prowadzących instalacje do zastępczej obsługi regionu gospodarki odpadami - Składowisko odpadów „Mielec” – Region Zachodni

Nazwa oraz rodzaj
instalacji przewidzianej do
zastępczej obsługi regionu

1
Składowisko „Mielec”, ul.
Wolności 171, 39-300
Mielec

Czy instalacja posiada uregulowany
stan formalnoprawny? (rodzaj decyzji,
znak, data wydania, ważność decyzji,
organ wydający decyzję)

2
Pozwolenie zintegrowane na
prowadzenie instalacji do składowania
odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w Mielcu o zdolności
przyjmowania ponad 10 ton odpadów na
dobę i o całkowitej pojemności ponad
25 000 ton - decyzja Wojewody
Podkarpackiego, znak: ŚR.IV-661827/1/07 z 30.10.2007 r., zmieniona
decyzjami Marszałka Województwa
Podkarpackiego znak: RŚ.VI.RD.7660/
40-1/09 z 30.04.2009 r., znak:
RS.VI.RD.7660/40-2/09 z 30.09.2009 r.,
znak: RS.VI.RD.7660/40-3/09 z
14.10.2009 r., znak: RS.VI.RD.7660/104/10 z 21.10.2010 r., RŚ.VI.RD.7660/101/10 z 22.12.2010 r., ważna do
31.12.2013 r.
Decyzja Marszałka Województwa
Podkarpackiego znak:
OS.I.7222.53.2.2014.RD z 19.05.2014 r.,
w sprawie wygaszenia decyzji Wojewody
Podkarpackiego, udzielającej pozwolenia
zintegrowanego;
Decyzja Marszałka Województwa
Podkarpackiego, znak:
RŚ.III.KS.7628/M-85/2010 z 31.12.2010
r., w sprawie zatwierdzenia instrukcji
eksploatacji dla składowiska odpadów.

Czy przyjmowano zmieszane odpady
Jaka była przyczyna
komunalne, odpady zielone lub
przyjęcia odpadów przez
pozostałości z sortowania odpadów
instalację?
komunalnych przeznaczonych do
(o ile to możliwe –
składowania od podmiotu
przedstawiony przez
przekazującego odpady komunalne
podmiot przekazujący
do instalacji przewidzianej do
odpady do instalacji
zastępczej obsługi danego regionu,
zastępczej dowód w
wskazanej w uchwale w sprawie
sytuacji, gdy RIPOK
wykonania wojewódzkiego planu
odmówił przyjęcia
gospodarki odpadami?
odpadów komunalnych do
(tak/nie)
instalacji)
3
4
Nie
Nie dotyczy

Czy w sposób
prawidłowy zostały
zagospodarowane
odpady w instalacji
zastępczej?

5
Nie dotyczy

Inne nieprawidłowości

6
Pomimo zaprzestania
przyjmowania odpadów
na składowisko w 2013
r., Spółka dotychczas
nie wystąpiła z
wnioskiem o jego
zamknięcie.

Podjęte działania
pokontrolne

7
Poinformowano
Marszałka Województwa
Podkarpackiego o
zaprzestaniu
przyjmowania odpadów
na składowisko.

Tabela 23. Liczba kontroli instalacji do zastępczej obsługi regionu przeprowadzonych w ramach cyklu kontrolnego

33

19

19

3

9

2

1

15

4

5

9

16

1

ogółem

4

kara pieniężna
(ostateczna)

3

wystąpienia

2

zarządzenia
pokontrolne

1

Liczba kontroli ogółem,
w których stwierdzono
naruszenia
(Σ naruszeń
kat. 1+2+3+4)

mandat karny

Liczba zaplanowanych
kontroli

Liczba wykonanych
kontroli w ramach
cyklu kontrolnego

Działania pokontrolne

pouczenie

Liczba instalacji
w ewidencji wg stanu
na dzień 01.01.2015 r.

Liczba kontroli, w których
stwierdzono naruszenia
wymagań ochrony
środowiska
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Tabela 24. Liczba kontroli gminnych jednostek organizacyjnych przeprowadzonych w ramach cyklu
kontrolnego

9

6

6

2

2

0

3

2

4

0

4

kara pieniężna
(ostateczna)
ogółem

1

zarządzenia
pokontrolne
wystąpienia

Liczba
wykonanych
kontroli w
ramach cyklu
kontrolnego

Działania pokontrolne

mandat karny

Liczba
zaplanowanych
kontroli

Liczba kontroli
ogółem,
w których
stwierdzono
naruszenia
(Σ naruszeń
kat. 1+2+3+4)

pouczenie

Liczba
podmiotów w
ewidencji wg
stanu na dzień
01.01.2015 r.

Liczba kontroli,
w których
stwierdzono
naruszenia
wymagań ochrony
środowiska

2

0

3

0

1

6

Tabela 25. Wyniki kontroli przeprowadzonej w gminnej jednostce organizacyjnej: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie w województwie podkarpackim
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Informacja
Czy gminna jednostka organizacyjna odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy a są wytwarzane odpady komunalne? (tak/nie)
Czy gminna jednostka organizacyjna spełnia wymagania określone w art. 9d ust. 1 u.c.p.g.?
(tak/nie, opis w przypadku niepełnego spełniania wymagań)
Czy gminna jednostka organizacyjna przekazuje odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady
komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią powstępowania z odpadami
(u.o.o.)? (art. 9e ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.) (tak/nie, wskazanie miejsc przekazania odpadów)
Czy odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywano do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych? (art. 9e ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.) (tak/nie, wskazanie miejsc przekazania odpadów)
Czy stwierdzono mieszanie selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi? (art.
9e ust. 2 u.c.p.g.) (tak/nie)
2013 r.
Czy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n u.c.p.g. przekazano w terminie?
2014 r.
(tak/nie)
2015 r.
2013 r.
Czy przekazano rzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n u.c.p.g.? (tak/nie)
2014 r.
2015 r.
Czy WIOŚ zakazał wykonywania działalności przez gminną jednostkę organizacyjną
2013 r.
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
2014 r.
nieruchomości na okres 3 lat w trybie art. 9k u.c.p.g.? Jeśli tak, jaka była przyczyna
2015 r.
wydania decyzji o zakazie?
2013 r.
Czy odbierano odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, w
2014 r.
którym mowa w art. 9k u.c.p.g.? (tak/nie)
2015 r.
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
Osiągnięty w 2012 r.
poziom

Osiągnięty w 2013 r.
poziom

Osiągnięty w 2014 r.
poziom

Inne nieprawidłowości

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania

Liczba gminnych jednostek organizacyjnych
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
65,6%
0% (nie odbierano odpadów budowlanych i
rozbiórkowych)
72,4%
71%
0% (nie odbierano odpadów budowlanych i
rozbiórkowych)
7,5%
0,3%
0% (nie odbierano odpadów budowlanych i
rozbiórkowych)
11,3%
1/ brak zezwolenia na transport odpadów od 2 czerwca
2015 r.,

14.

Podjęte działania pokontrolne

2/ brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
do środowiska wód opadowych z terenu bazy
magazynowo-transportowej,
1/ wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do
podjęcia działań celem wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości,
2/ wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia
administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie w
2014 r. wymaganego poziomu recyklingu i
przygotowania do ponownego użycia następujących
frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła,
3/ wszczęto postępowanie w sprawie administracyjnej
kary pieniężnej za transportowanie odpadów bez
uzyskania zezwolenia na transport odpadów,
4/ skierowano wystąpienie do Burmistrza Gminy
Rymanów, informujące o nierzetelnym sporządzeniu
sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi, wnioskując równocześnie o podjęcie
działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami
wynikającymi z art. 9p ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.

Tabela 25. Wyniki kontroli przeprowadzonej w gminnej jednostce organizacyjnej: Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju w województwie
podkarpackim
L.p.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

Informacja

Liczba gminnych jednostek organizacyjnych

Czy gminna jednostka organizacyjna odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy a są wytwarzane odpady komunalne? (tak/nie)

Czy gminna jednostka organizacyjna spełnia wymagania określone w art. 9d ust. 1 u.c.p.g.?
(tak/nie, opis w przypadku niepełnego spełniania wymagań)

Czy gminna jednostka organizacyjna przekazuje odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady
komunalne do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią powstępowania z odpadami
(u.o.o.)? (art. 9e ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.) (tak/nie , wskazanie miejsc przekazania odpadów)
Czy odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z
sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywano do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych? (art. 9e ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.) (tak/nie, wskazanie miejsc przekazania odpadów)
Czy stwierdzono mieszanie selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi? (art.
9e ust. 2 u.c.p.g.)(tak/nie)
2013 r.
Czy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n u.c.p.g. przekazano w terminie?
2014 r.
(tak/nie)
2015 r.
2013 r.
Czy przekazano rzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n u.c.p.g.? (tak/nie)
2014 r.
2015 r.
Czy WIOŚ zakazał wykonywania działalności przez gminną jednostkę organizacyjną
2013 r.
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
2014 r.
nieruchomości na okres 3 lat w trybie art. 9k u.c.p.g.? Jeśli tak, jaka była przyczyna
2015 r.
wydania decyzji o zakazie?
2013 r.
Czy odbierano odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, w
2014 r.
którym mowa w art. 9k u.c.p.g.? (tak/nie)
2015 r.
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
Osiągnięty w 2012 r.
poziom

Osiągnięty w 2013 r.
poziom

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania

Tak
Nie
1/ brak zabezpieczenia miejsc parkowania pojazdów
przed emisją zanieczyszczeń go gruntu,
2/ niewyposażenie bazy Zakładu w system
zagospodarowania wód opadowych,
3/ brak udokumentowania mycia i dezynfekcji
wszystkich posiadanych pojazdów,
4/ niewyposażenie wszystkich pojazdów do odbierania
odpadów komunalnych w system monitoringu bazujący
na systemie pozycjonowania satelitarnego.
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak (art. 9k pkt 1)
Tak (art. 9k pkt 1)
Tak (art. 9k pkt 1)
Nie
Nie
Nie
2,9%
0% (nie odbierano odpadów budowlanych i
rozbiórkowych)
Brak danych
12%
0% (nie odbierano odpadów budowlanych i
rozbiórkowych)
18,7%

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
12.

Osiągnięty w 2014 r.
poziom

inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania

13.

Inne nieprawidłowości

14.

Podjęte działania pokontrolne

11,6%
0% (nie odbierano odpadów budowlanych i
rozbiórkowych)
12,6%
1/ brak pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
do środowiska wód opadowych z terenu bazy
magazynowo-transportowej Zakładu do potoku
Iwonickiego,
2/ w posiadanym zezwoleniu na transport odpadów nie
ujęto transportu odpadów opakowaniowych,
3/ nieprowadzenie kart ewidencji wytwarzanych
odpadów,
4/ magazynowanie olejów odpadowych niezgodnie z
warunkami rozporządzenia Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie
szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi
(Dz. U. Nr 192, poz. 1968)
1/ udzielono pouczenia osobie odpowiedzialnej za brak
ewidencji odpadów;
2/ wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do
podjęcia działań celem wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości,
3/ wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie
zakazania ZGK w Iwoniczu-Zdroju wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
4/ wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia dla
Zakładu administracyjnej kary pieniężnej za
nieosiągnięcie w 2014 r. wymaganego poziomu
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Tabela 25. Wyniki kontroli przeprowadzonej w gminnej jednostce organizacyjnej - Zakład Usług Komunalnych w Kolbuszowej w województwie podkarpackim
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Informacja

Liczba gminnych jednostek organizacyjnych

Czy gminna jednostka organizacyjna odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a są wytwarzane odpady komunalne? (tak/nie)
Czy gminna jednostka organizacyjna spełnia wymagania określone w art. 9d ust. 1 u.c.p.g.?
(tak/nie, opis w przypadku niepełnego spełniania wymagań)
Czy gminna jednostka organizacyjna przekazuje odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne do
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią powstępowania z odpadami (u.o.o.)? (art. 9e ust. 1 pkt 1
u.c.p.g.) (tak/nie , wskazanie miejsc przekazania odpadów)
Czy odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywano do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych?
(art. 9e ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.) (tak/nie, wskazanie miejsc przekazania odpadów)
Czy stwierdzono mieszanie selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi? (art. 9e ust. 2
u.c.p.g.)(tak/nie)
2013 r.
Czy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n u.c.p.g. przekazano w terminie? (tak/nie)
2014 r.
2015 r.
2013 r.
Czy przekazano rzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n u.c.p.g.? (tak/nie)
2014 r.
2015 r.
2013 r.
Czy WIOŚ zakazał wykonywania działalności przez gminną jednostkę organizacyjną
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres
2014 r.
3 lat w trybie art. 9k u.c.p.g.? Jeśli tak, jaka była przyczyna wydania decyzji o zakazie?
2015 r.
2013 r.
Czy odbierano odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, w którym mowa
2014 r.
w art. 9k u.c.p.g.? (tak/nie)
2015 r.
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
Osiągnięty w 2012 r. poziom inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
Osiągnięty w 2013 r. poziom inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

Tak

12.

Osiągnięty w 2014 r. poziom

13.

Inne nieprawidłowości

14.

Podjęte działania pokontrolne

ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
31,8%
Nie odbierano
83,7%
41,4%
42%
26,5%
43,4%
67%
3,7%
Nieprowadzenie karty ewidencji odpadów dla odbieranych
odpadów komunalnych.
1/ udzielono pouczenia osobie odpowiedzialnej za brak
ewidencji odpadów;
2/ wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do
podjęcia działań celem wyeliminowania stwierdzonych
nieprawidłowości.

Tabela 25. Wyniki kontroli przeprowadzonej w gminnej jednostce organizacyjnej - Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej w województwie podkarpackim
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Informacja
Czy gminna jednostka organizacyjna odbiera odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a są wytwarzane odpady komunalne? (tak/nie)
Czy gminna jednostka organizacyjna spełnia wymagania określone w art. 9d ust. 1 u.c.p.g.?
(tak/nie, opis w przypadku niepełnego spełniania wymagań)
Czy gminna jednostka organizacyjna przekazuje odebrane od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady komunalne do
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią powstępowania z odpadami (u.o.o.)? (art. 9e ust. 1 pkt 1
u.c.p.g.) (tak/nie , wskazanie miejsc przekazania odpadów)
Czy odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywano do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych?
(art. 9e ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.) (tak/nie, wskazanie miejsc przekazania odpadów)
Czy stwierdzono mieszanie selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi? (art. 9e ust. 2
u.c.p.g.)(tak/nie)
2013 r.
Czy sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n u.c.p.g. przekazano w terminie? (tak/nie)
2014 r.
2015 r.
2013 r.
Czy przekazano rzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n u.c.p.g.? (tak/nie)
2014 r.
2015 r.
2013 r.
Czy WIOŚ zakazał wykonywania działalności przez gminną jednostkę organizacyjną
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres
2014 r.
3 lat w trybie art. 9k u.c.p.g.? Jeśli tak, jaka była przyczyna wydania decyzji o zakazie?
2015 r.
2013 r.
Czy odbierano odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania działalności, w którym mowa
2014 r.
w art. 9k u.c.p.g.? (tak/nie)
2015 r.
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
Osiągnięty w 2012 r. poziom inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
Osiągnięty w 2013 r. poziom inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe

12.

Osiągnięty w 2014 r. poziom

13.

Inne nieprawidłowości

14.

Liczba gminnych jednostek organizacyjnych

Podjęte działania pokontrolne

ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe
ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
51,8%
Mieszkańcy nie przekazywali
105,7%
61,1%
Mieszkańcy nie przekazywali
59,7%
66,5%
Mieszkańcy nie przekazywali
22,1%
Nieosiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia odpadów
biodegradowalnych kierowanych do składowania w 2013 r.
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia
administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie
wymaganego poziomu ograniczenia odpadów
biodegradowalnych kierowanych do składowania w 2013 r.

