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Wprowadzenie 

 

 

1. Cel i podstawa prawna przygotowania analizy 

 

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski za 2019 rok.  

Analizę sporządzono na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9 tb ust. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. 

poz. 2010, 2020, z 2020 r. poz. 150, 284.) zwanej dalej ucpg, zgodnie, z którą gminy 

zobowiązane są do wykonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

W ww. artykułach opisany został wymagany zakres analizy. Analizę stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok 

kalendarzowy. Zakres przedmiotowej analizy opiera się również na podstawie sprawozdań 

złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz 

rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu. 

 Na podstawie przepisów ustawy z 23.01.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 

ustaw powiązanych (Dz.U. z 2020 r. poz. 150) wydłużono terminy składania sprawozdań 

z gospodarowania odpadami za 2019 r. dla podmiotów odbierających odpady komunalne do 

dnia 30.06.2020 r, a także wydłużono termin złożenia rocznego sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do dnia 

30.08.2020 

Przedstawiona analiza została sporządzona w oparciu o dostarczone sprawozdania 

następujących Firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej:  

1. FB Serwis Karpatia sp. zo.o Tarnów 

2. Spółka Komunalna „Dorzecze Białej sp. zo.o Tuchów 

3. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c Nowy Sącz 

4. Przedsiębiorstwo Komunalno-Budowalne :KOMBUD sp. zo.o Ciężkowice 

Nie złożyły jeszcze Firmy: 

1. P.U.H Eco Tech Karol Wiśniewski Stopnia 

2. Remondis Kraków sp. zo.o Kraków 
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2. Zakres opracowania 

 

1. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski 

2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania 

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 

5. Liczba mieszkańców na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 

7. Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych 

i zebranych z terenu gminy 

8. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

9. Inne działania związane z gospodarką odpadami poza odbiorem odpadów komunalnych  

10. Podsumowanie 

 

 

 

1. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski w roku 2019 
 

Gmina Rzepiennik Strzyżewski to gmina wiejska. Położona jest w południowo-

wschodniej części województwa małopolskiego, w powiecie tarnowskim.  

Gmina swym zasięgiem obejmuje 6 sołectw: Kołkówkę, Olszyny, Rzepiennik Biskupi, 

Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Suchy oraz Turzę. Gmina Rzepiennik Strzyżewski 

zajmuje powierzchnię 7.071 ha (71km2).  

System gospodarowania odpadami komunalnymi, który obowiązuje na terenie Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski został wprowadzony 01.07.2013 r. Obejmuje on nieruchomości 

zamieszkałe oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których 

powstają odpady komunalne.  

 

W dniu 27 sierpnia 2018 r. została podpisana umowa po przeprowadzonym przetargu 

nieograniczonym z firmą Przedsiębiorstwem Komunalno-Budowlanym „KOMBUD” sp. zo.o 

z siedzibą w Ciężkowicach, ul. Krynicka 6, 33-190 Ciężkowice, która w okresie od 
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01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. świadczyła usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu 

stałych odpadów komunalnych na terenie Rzepiennik Strzyżewski. 

 

Odpady komunalne z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski w 2019 roku odbierane 

były według powszechnie udostępnionego harmonogramu z miejsc zapewniających swobodny 

dojazd i swobodne dojście pracownika przedsiębiorstwa bez konieczności wchodzenia na teren 

nieruchomości nieprzeznaczony do użytku publicznego. Natomiast, jeżeli na nieruchomości nie 

było takiego miejsca, odpady komunalne odbierane były z miejsca uzgodnionego wcześniej 

z przedsiębiorcą. 

 

Ponadto w ramach obowiązującego systemu na terenie gminy, w miejscowości 

Rzepiennik Biskupi funkcjonował Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK). W ramach uiszczanej przez właścicieli opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi można oddać tam wszelkie odpady problemowe. PSZOK funkcjonował raz 

w miesiącu w godzinach 10.00 – 18.00, a za jego obsługę odpowiadało Przedsiębiorstwo 

Komunalno-Budowlane „KOMBUD” sp. zo.o z siedzibą w Ciężkowicach, ul. Krynicka 6,  

33 - 190 Ciężkowice 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) są zbierane następujące 

odpady: 

 zebrane w sposób selektywny przeterminowane leki i chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 m3, 

 zużyte opony, 

 odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (AGD, RTV), 

 inne odpady niebezpieczne wytworzone w gospodarstwie domowym. 

Dodatkowo, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

2 razy w roku (wiosna, jesień), w każdej miejscowości na terenie gminy zorganizowana była 

zbiórka odpadów wielkogabarytowych. 

 

1.1 Wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019r 

kształtują się następująco. 

- z nieruchomości zamieszkałych 

Wielkość gospodarstwa 
Opłata za segregowane 

odpady 

Opłata za niesegregowane 

odpady 

Gospodarstwo 1-osobowe 14 zł 25 zł 

Gospodarstwo 2-osobowe 19 zł 34 zł 

Gospodarstwo 3-osobowe 24 zł 43 zł 

Gospodarstwo 4-osobowe 27 zł 48 zł 

Gospodarstwo 5-osobowe 30 zł 54 zł 

Gospodarstwo 6-osobowe 33 zł 59 zł 

Gospodarstwo 7-osobowe i 

więcej 
35 zł 63 zł 
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– z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje) 

Pojemność pojemnika 
Opłata za segregowane 

odpady 

Opłata za niesegregowane 

odpady 

120 l 18 zł 27 zł 

240 l 32 zł 48 zł 

1100 l 110 zł 165 zł 

7000 l 500 zł 750 zł 

10000 l 600 zł 900 zł 

 

- dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe została wprowadzona roczna 

opłata ryczałtowa w wysokości: 

-   70,00 zł/za rok – w przypadku odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, 

- 105,00 zł/za rok – w przypadku odpadów komunalnych zbieranych w sposób 

nieselektywny. 

 

Od 1 kwietnia 2015 r. obowiązkiem mieszkańców jest naklejanie kodów kreskowych 

na worki. W 2019 roku odebrano 87 120 worków/pojemników z odpadami: segregowane – 

42 075, niesegregowane – 45 045. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 ucpg gmina jest zobowiązana do prowadzenia działań 

informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Mieszkańcy na bieżąco informowani są jak prawidłowo segregować odpady. Każdy 

mieszkaniec, który złożył oraz który składa deklarację otrzymuje ulotkę na temat prawidłowej 

segregacji. Gmina udostępnia szereg materiałów na stronie internetowej www.rzepiennik.pl 

oraz prowadzi prelekcje szczególnie w przedszkolach na temat prawidłowej segregacji.  

Przeprowadzony został konkurs plastyczny dla szkół i przeszkoli z terenu gminy pod 

nazwą „Kto przyrodę szanuje, ten odpady segreguje”. Nagrodzone prace dzieci zostały 

zaprezentowane w kalendarzach na 2020r , jako promocja projektu budowy Punku Selektywnej 

Zbiórki Odpadów. 

 

 

2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości 

z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania 

 

Na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski nie znajduje się instalacja przetwarzania 

odpadów komunalnych.  

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości ma obowiązek przekazywania zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji 

http://www.rzepiennik.pl/
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lub w innych przypadkach uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych odpadów 

komunalnych lub odpadów zielonych, odpady te należy przekazać do instalacji zastępczej. 

Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania z terenu gminy Rzepiennik Strzyżewski były 

kierowane do następujących instalacji regionalnych: 

1) Odpady zmieszane 

 MBP FB Serwis Karpatia w Tarnowie, ul. Komunalna 20A,  

2) Odpady zielone 

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. zo.o w Tarnowie, ul. Cmentarna 31 

3) Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania: 

 Składowisko odpadów „Za rzeką Biała” JRCH w Tarnowie, ul. Czysta 

 

 

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi 

 

 W roku 2019 na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski rozpoczęto realizację projektu 

pn. „Porządkowanie gospodarki odpadowej na ternie gminy Rzepiennik Strzyżewski poprzez 

budowę stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” realizowanego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020 przyznaną Umową o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona 

środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. Do końca 2020r powinien powstać Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

zarządzany przez Gminę. 

 

 

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem 

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych 
 

4.1. Zestawienie kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami w 2019 roku. 

 

Koszty związane z gospodarowaniem odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Rzepiennik 

Strzyżewski 

Wartość w [zł] 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 694.493,51 

Obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie 

pracownika wraz ze składkami oraz opłata za 

aktualizację systemu informatycznego) 

23.637,53 

SUMA 718.131,04 
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4.2 Informacja o opłacie w 2019 roku 

 

Przypis ogółem:  602.885,00  zł  

Odpis:    20.009,00 zł 

Wpływy: 568.593,76 zł 

Zaległości   57.856,43 zł 

Odsetki:        265,40 zł 

Koszty upomnienia:        691,85 zł. 

Umorzenia:        144,00 zł 

Zwroty:     2.394,00 zł 

Nadpłaty:     1.412,20 zł 

 

W 2019 roku nie wszczęto żadnego postępowania administracyjnego wobec właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, którzy nie przedłożyli stosownych 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

5. Liczba mieszkańców na terenie Gminy Rzepiennik Strzyżewski 

 

Liczba mieszkańców zameldowanych (stałych i czasowych) w Gminie Rzepiennik 

Strzyżewski na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 6 890 osób (dane z Urzędu Stanu Cywilnego). 

Jak wynika z deklaracji złożonych w 2019 roku, systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi objętych było 5 766 mieszkańców. Różnica ta wynika stąd, iż część osób 

przebywa poza Gminą (studenci, uczniowie mieszkający w internatach, ludzie pracujący za 

granicą). 

Liczba złożonych deklaracji z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz 

domków letniskowych wynosi: 1657 

 

5.1  Zestawienie złożonych deklaracji z nieruchomości zamieszkałych:  

 

Gospodarstwo 
Liczba gospodarstw, 

które segregują 

Liczba gospodarstw, 

które nie segregują 

1-osobowe 188 23 

2-osobowe 253 14 

3-osobowe 247 13 

4-osobowe 254 13 

5-osobowe 213 7 

6-osobowe 142 10 

7 i więcej 148 7 

RAZEM 1445 87 
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Ponad 94% gospodarstw segreguje odpady komunalne, niecałe 6% nie segreguje. 

 

5.2 Zestawienie deklaracji z nieruchomości niezamieszkałych 

 

Wielkość 

pojemników 

Liczba deklaracji - 

odpady segregowane 

Liczba deklaracji - 

odpady niesegregowane 

1100l 
12 4 

240l 
2 1 

120 
57 18 

RAZEM 71 23 

 

5.3 Złożone deklaracje dot. opłaty ryczałtowej za domek letniskowy wynoszą:  

 - 29 deklaracji – odpady segregowane 

 -  2 deklaracje – odpady niesegregowane 

 

 

 

6. Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 

 

6.1 Ilości poszczególnych odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy 

Rzepiennik Strzyżewski w 2019 roku: 

Kod odpadu Rodzaj odpadów komunalnych 
Masa wytworzonych 

odpadów w[Mg] 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 544,970 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury  32,170 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  91,920 

15 01 07 Opakowania ze szkła 122,900 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji   0,900 

20 02 03 Inna odpady nieulegające biodegradacji  28,000 

 RAZEM: 840,580 
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Zestawienie odebranych odpadów w poszczególnych latach: 

 

 

 

 

6.2  Ilości odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) w Rzepienniku Biskupim:  

Kod odpadu Rodzaj odpadów komunalnych 

Masa wytworzonych 

odpadów 

komunalnych w[Mg] 

16 01 03 Zużyte opony 12,140 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i 
36,610 

406,16

489,05

544,97
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elementów wyposażenia inne niż wymienione  

w 17 01 06 

20 01 21* 
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające 

rtęć 
0,051 

20 01 23* Urządzenie zawierające freony 6,955 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami 

i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,  

16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie 

i akumulatory zawierające te baterie 

0,011 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne niż wymienione  

w 20 01 33 
0,090 

20 01 35* 

Zużyte i urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 02 21 i 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki 

4,572 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne 

niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35 
8,011 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  52 040 

 RAZEM: 120,180 

 

 

Odpadów zmieszanych w roku 2019 odebrano w ilości 544,970 Mg, odpadów 

segregowanych 295,61 Mg, w PSZOK pozostawiono 120,180 Mg odpadów. 

Stwierdzić należy widoczny wzrost do lat ubiegłych oddawanych odpadów zarówno 

odpadów zmieszanych jak i segregowanych. Nastąpił natomiast niewielki spadek odpadów 

oddawanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów. 

344

125,42 120,18

2017 2018 2019

Ilość odebrancyh odpadów  na PSZOK w Mg
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7. Informacja o masie pozostałości z sortowania i pozostałości 

z mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczonych do 

składowania powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy 
 

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, 

przekazanych do składowania  -  0,000 Mg 

Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów 

komunalnych odebranych, przekazanych do składowania  -  188,357 Mg 

 

 

8. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia następujących 

poziomów recyklingu: 

 

8.1 Poziom recyklingu i przygotowani do ponownego użycia odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty w 2019 r. przez 

Gminę Rzepiennik Strzyżewski wyniósł 48 % (wymagany poziom > 40 %) – poziom zgodnie 

z rozporządzeniem został osiągnięty przez Gminę. 

 
 

8.2 Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 

 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Inne niż 

niebezpieczne 

odpady 

budowlane 

i rozbiórkowe 

30% 36% 38% 40% 42% 45% 50% 60% 70% 

 

 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Papier, metal, 

tworzywa 

sztuczne, 

szkło  

10 % 12% 14% 16% 18% 20 30% 40% 50% 
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Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, osiągnięty w 2017 r. przez Gminę Rzepiennik 

Strzyżewski wyniósł 100 % (wymagany poziom > 50%) -  poziom zgodnie 

z rozporządzeniem został osiągnięty przez Gminę. 

 

 

8.3 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania: 

 2017 2018 2019 
2020 - do 

dnia 16 lipca 

Dopuszczalny poziom masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w 

stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. 

45% 40% 40% 35% 

 

Osiągnięty przez Gminę Rzepiennik Strzyżewski w 2018 roku poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 

14% (wymagalny poziom < 40%)  -  poziom zgodnie z rozporządzeniem został osiągnięty. 

 

 

9. Inne działania związane z gospodarką odpadami poza odbiorem 

odpadów komunalnych  

 

Od 2018 roku trwają działania dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów 

z azbestu. Jest to realizacja projektu np.: „Proekologiczne przedsięwzięcie Gmina Partnerskich 

Ryglice, Gromnik, Cieżkowice oraz Rzepiennik Strzyżewski w zakresie usuwania materiałów 

azbestowych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Małopolskiego na lata 2014-2010 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego” 

W rama projektu finansowane są w 100 % usługi polegające na demontażu materiałów 

zawierających azbest z dachu lub z pryzm składowanych na posesji.  

W  2019r roku zostało usunięte 101,700 Mg azbestu z terenu Gminy. 

 

 

10. Podsumowanie 

 

 Priorytetowym zadaniem dla Gminy Rzepiennik Strzyżewski na lata następne będzie 

ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenie udziału selektywnej zbiórki 

odpadów, celem osiągnięcia wymaganych poziomów.  

Ważnym działaniem będzie zakończenie realizacji budowy Punktu Selektywnej Zbiorki 

Odpadów Komunalnych PSZOK, jego uruchomienie, rozpropagowanie i korzystanie. 

Dodatkowym elementem będzie zachęcenie mieszkańców do przekazywaniu odpadów do 
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punku celem jego ponownego użycia, np. takich jak odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny lub inne odpady, które mogą być ponownie wykorzystane.  

Należy również podjąć działania dotyczące usuwania wyborów z azbestu w celu jak 

największej utylizacji tego odpadu. 

Należy nadal uświadamiać mieszkańców Gminy w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Rzepiennik Strzyżewski można uznać za 

skuteczny i racjonalny uwzględniając lokalne uwarunkowania.  

 


