
1 

 

GMINA RACHANIE 

UL.DOLNA 1 

22 – 640 RACHANIE  

 

 

 

 

 

 

 

ROCZNA ANALIZA 

 STANU GOSPODRAKI 

 ODPADAMI KOMUNALNYMI  

NA TERENIE GMINY RACHANIE 

ZA 2017 ROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RACHANIE , KWIECIEŃ 2018 ROK 



2 

 

1. Uwarunkowania  formalno – prawne.  

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) gminy zobowiązane zostały do 

wykonywania corocznie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na swoim terenie, 

w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Analiza ta ma zweryfikować możliwości techniczne i organizacyjne gminy w zakresie 

możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania, a także potrzeb inwestycyjnych oraz kosztów systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi. Ma również dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie 

właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także 

ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy, a w szczególności 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy. Głównym celem 

analizy jest dostarczenie niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi.  

2. Założenia Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego . 

Zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2022” 

przyjęto działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami  

w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Głównym celem wprowadzanych zmian do obecnie funkcjonującego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi w województwie lubelskim  jest: 

- dostosowanie systemu gospodarowania odpadami do wymagań UE i uniknięcie kar 

wynikających z niedostosowania gospodarki odpadami do wymagań unijnych, 

- wprowadzenie systemu opartego na hierarchii postępowania z odpadami, 

- prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, 

kierowanych na składowiska odpadów, 

- całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk, 

- prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi. 

Przyjęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Lubelskiego strategia 

postępowania z odpadami oraz cele długo i krótkoterminowe wynikają z przepisów unijnych  

i określonych w prawie krajowym wymagań odnośnie nowego systemu gospodarki odpadami. 

W obecnym kształcie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada 

obowiązek ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
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właścicieli każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Zmiany  

w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na: 

- przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę na rzecz 

gminy, 

- osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września  

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) 

odpowiednich poziomów: 

➢ Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 

50 % wagowo, 

➢ Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 

70 % wagowo, 

➢ Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 

▪ do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, 

▪ do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

- organizowaniu przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub organizowaniu przetargów na odbieranie 

 i zagospodarowanie tych odpadów, 

- ustanowieniu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w którym selektywne 

zbieranie obejmować będzie przynajmniej następujące frakcje materiałów: papieru, metalu, 

tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych, 

- tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 

łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 

- podejmowaniu działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązuje również podmioty 

odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do: 
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- przekazywania odebranych selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku  

i unieszkodliwiania odpadów, 

- przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 

- sporządzania i przekazywania  sprawozdań  w terminie do końca miesiąca następującego po 

upływie półrocza którego dotyczy. 

Gmina Rachanie zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego  

została zakwalifikowana do regionu Mircze – Rogoźno.. 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego  przewiduje  

w regionie Mircze - Rogóźno: 

- 1 regionalną instalację do przetwarzania odpadów tj.:  

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Mirczu Gminny Zakład Komunalny w 

Mirczu ul. Młyńska 2A, 22 – 530 Mircze.  

3. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych  

do składowania w 2017 roku. 

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

procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub 

unieszkodliwianie. 

1.Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych związane są z ich 

zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach do odzysku (głównie instalacje 

mechaniczno-biologiczne przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania 

(głównie składowanie odpadów na składowiskach). 

Tabela. 1  

Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (200301)  

w  2017 roku. 

Rok 2016  

Nazwa i adres 

instalacji, do której 

zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod 

odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa 

odebranych 

odpadów 

komunalnych  

(Mg) 

Sposób 

zagospodarowa

nia odebranych 

odpadów 

komunalnych 

1. 

 

Baza Segregacji Odpadów 

Komunalnych ZZO w 

Tomaszowie Lub. 

 

20 03 01 25,040 R 12 

2. 
Gminny Zakład 

Zagospodarowania 
20 03 01 467,580 R 12 
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Odpadów Komunalnych 

w Mirczu 

Razem 

 
 20 03 01 492,620 R 12 

R 12 – procesy odzysku ( wymiana odpadów w celu poddania któremukolwiek z 

procesów wymienionych w pozycji R1 – R 11. 

      Przekazane do Gminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadami Komunalnymi w Mirczu 

i do Bazy Segregacji Odpadów Komunalnych ZZO Tomaszów Lubelski zmieszane odpady 

komunalne o kodzie 20 03 01 poddawane są procesom mechaniczno–biologicznego 

przetwarzania odpadów (MBP), zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.  

 Łączna masa zmieszanych odpadów komunalnych ( kod 20 03 01)odebranych w 2017 roku z 

terenu gminy Rachanie w ilości 492,620 Mg  roku nie został poddany składowaniu. 

D 5 – Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w 

uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od 

środowiska itd.) 

2.  Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. 

Moce  przerobowe instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych ,do których przekazane 

zostały przekazane odpady zapewniły ciągłe i nieprzerwane zagospodarowanie odebranych z 

terenu gminy Rachanie odpadów komunalnych, w efekcie czego w tym zakresie nie było 

potrzeby realizowania żadnych zadań inwestycyjnych z tytułu składowania , recyklingu czy 

odzysku odpadów komunalnych i z tego tez tytułu nie poniesiono żadnych  kosztów. 

3.Koszty obsługi systemu w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

                        Nazwa kosztu                         Kwota 

Usługa odbioru i zagospodarowania 

odpadów od mieszkańców, dzierżawa 

pojemników, kontenerów – usługa w ramach 

przetargu. 

407,037,00 

 

4. Liczba mieszkańców. 

a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2016 r. na pobyt stały i 

czasowy 5460 osoby. 

b) systemem objęto: zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna – 1486 nieruchomości- 

(4800 osób). 
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Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych a wskazanych w złożonych deklaracjach 

wynika m.in. z faktu podejmowania nauki poza miejscem stałego meldunku przez wielu 

uczniów i studentów. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, 

którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy. 

5. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 

ust.1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Na terenie gminy Rachanie do końca 2017 roku nie odnotowano konieczności wydania przez  

Wójta Gminy Rachanie decyzji administracyjnej wobec właścicieli nieruchomości, którzy  

nie zawarli umowy. 

6. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Rachanie w 2017 roku 

Masa odpadów komunalnych wyszczególniona w poniższej tabeli została ustalona na 

podstawie sprawozdań otrzymanych od firm odbierających odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rachanie w 2017 roku. 

 2017 rok 

Kod odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych 

odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych  

(Mg) 

 

 

 

200301 

Niesegregowane 

(zmieszane )odpady 

komunale 

492,620 

15 01 07 Opakowania ze szkła  26,708 

15 01 02 
Opakowania z 

tworzyw sztucznych 
18,152 

15 01 04 Opakowania z metali 
4,170 

 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 
21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

4,534 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 
0,986 

20 01 39  Tworzywa sztuczne 

                      

              0,530 

 

20 01 23 
Urządzenia 

zawierające freony  
0,680 

 

15 01 01 
Opakowania z 

papieru i tektury 
6, 890 

20 03 07  
Odpady 

wielkogabarytowe  
7,780 

15 01 01 
Opakowania  z 

papieru i tektury 
6,890 

16 01 03 Zużyte opony 10,000 
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7. Wskaźniki odzysku przewidziane do osiągnięcia w 2016 roku. 

Zapisy art.3b u.c.p.g. obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, oraz do osiągnięcia poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 

2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. Dopuszczalny poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2017 

wynosi 45 %. Gmina Rachanie osiągnęła poziom ograniczenia Tr =  20,51 % . Jeżeli 

osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy niż 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.  

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), poziom recyklingu     

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 

2017 roku wynosi 18 %. Osiągnięty  przez Gminę Rachanie poziom recyklingu                        

i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów wynosi Ppmts = 31,8 %.  

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

komunalnymi przynosi zamierzone efekty.  

 

5. Podsumowanie i wnioski. 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rachanie za 

2017 rok została opracowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Analiza ta ma również 

dostarczyć informacji o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości objętych 

nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ale przede wszystkim 

dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  
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Priorytetowym zadaniem dla Gminy Rachanie na lata następne jest dalsze 

uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania 

odpadów komunalnych, w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów. 

 

Opracował:                                                                                  Zatwierdził: 

Andrzej Tarański 

 

 

 

 

 


