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1.Cel przygotowania Analizy 

 

Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych 

gminy Ułęż w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy 

 

Analiza została sporządzona w oparciu o art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996r o  utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016r.250 t.j.) - w której to określono wymagany jej 

zakres. 

 

3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na     

     terenie gminy Ułęż 

 

Do1 lipca 2013r. obowiązywał system gospodarowania odpadami komunalnymi oparty na 

umowach zawieranych z dobrowolnie wybranymi podmiotami zajmującymi się odbieraniem 

odpadów komunalnych po uprzednim wystawieniu koncesji.  Głównym sposobem 

zagospodarowania odpadów  było ich składowanie na składowiskach odpadów. Odpady, które były 

wówczas odbierane przez firmy stanowiły niesegregowane, zmieszane odpady komunalne. Problem 

dotyczył również pozbywania się odpadów problematycznych takich jak: odpady budowlane i 

remontowe, wielkogabarytowych, itp. oraz dzikich wysypisk. Od 1 lipca 2013r. zgodnie z ustawą to 

Gmina przejęła na siebie obowiązek organizacji i funkcjonowania  nowego systemu gospodarki 

odpadami . Podjęto szereg uchwał regulujących gospodarkę odpadami oraz przeprowadzone zostało 

postępowanie przetargowe w wyniku którego wybrano podmiot zobowiązany do odbioru i 

zagospodarowania odpadów z terenu gminy Ułęż. Do nowego systemu włączono  nieruchomości 

zamieszkałe oraz niezamieszkałe. Odbierane od właścicieli selektywnie zebranych odpadów ,  

prowadzone jest : 

1. z nieruchomości zamieszkałych : odpadów surowcowych (suchych)- raz na miesiąc,           

szkła – raz na miesiąc; 

2. z nieruchomości niezamieszkałych:  odpadów surowcowych (suchych)- raz na miesiąc, 

szkła- raz na miesiąc. 

3. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych jak i niezamieszkałych – raz na miesiąc. Uzupełnieniem systemu jest Punkt 



Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany na terenie byłej Spółdzielni Usług Rolniczych 

w Ułężu , pod adresem Ułęż 209. czynny jest  2 razy w miesiącu w pierwszy i trzeci 

poniedziałek miesiąca. Do punktu przyjmowane są : chemikalia, zużyte baterie i 

akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe , zużyte opony, przeterminowane leki , 

odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych. 

Opłata za odbiór i unieszkodliwienie odpadów uzależniona jest od ilości osób zamieszkujących 

nieruchomość. Za odpady segregowane stawka miesięczna wynosi  6,50 zł od osoby, odpady 

niesegregowane 10 zł. W 2016r. jako wynik przetargu usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych świadczył  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Dęblinie.  

 

4. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych ,        

    odpadów   zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z     

    mechaniczno -  biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych     

     przeznaczonych do  składowania 

 

Zapisy art. 9tb u.c.p.g. nakładają na gminę obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania. Zgodnie z art. 9e u.c.p.g. podmiot odbierający 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zgodnie z założeniami u.c.p.g. oraz  Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 

Gmina Ułęż wchodzi w skład  puławskiego regionu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Zakłada się ,że cały strumień odpadów komunalnych powinien być kierowany do regionalnej 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych tj. Zakładu Usług Komunalnych w Puławach.  

 

 

5. Analiza potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami    

     komunalnymi 

 

Art. 9tb u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy w zakresie potrzeb inwestycyjnych 

związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Ułęż nie ma 

możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z zawartą umową wszystkie odpady 



komunalne przekazywane są do Regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych przy 

ul. Dęblińskiej 2, w Puławach.  

W 2016 roku nie realizowano żadnych zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką odpadami 

komunalnymi. 

 

6. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem , odzyskiem,    

    recyklingiem i  unieszkodliwieniem odpadów komunalnych  

 Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 252 262,47 zł 

  Odsetki – 408,16 zł 

  Koszty upomnienia – 1462,03 zł 

  Zaległość na dzień 31.12.2016r – 33 778,54 zł 

  Nadpłata na dzień 31.12.2016r – 5 294,36 zł 

  Koszty i wydatki systemu gospodarki odpadami komunalnymi: 

  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych + usługa mikrobit – 229 701,47 zł 

  Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  – 35 919,47 zł 

   Razem koszty wyniosły – 265 620,94 zł 

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy opóźniają się z wnoszeniem opłat  wysyłane są  

upomnienia a następnie wszczynane są postępowania egzekucyjne w calu ściągnięcia należności. 

Środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być 

wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok 

następny. 

 

7. Analiza liczby mieszkańców 

 

Dokonując analizy liczby mieszkańców należy wziąć pod uwagę liczbę osób zameldowanych na 

terenie Gminy Ułęż oraz sumę osób ujętych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.2016r. liczba osób zameldowanych na 

pobyt stały na terenie Gminy Ułęż  wynosi 3225 osoby . Ze złożonych przez właścicieli 

nieruchomości deklaracji zadeklarowana liczba osób zamieszkałych wynosi 2444 osób. Rożnica 

781 osób może wynikać z faktu, iż część  osób zameldowanych zamieszkuje poza granicami gminy 

Ułęż.  

W założonej deklaracji właściciel nieruchomości podaje osoby faktycznie zamieszkujące daną 

nieruchomość. 



 

8. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w 

art. 6 ust 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa 

w art. 6 ust 6 -12 

 

Stosownie do zapisów art. 9tb u.c.p.g. analizie powinna zostać poddana również liczba właścicieli 

nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.c.p.g.  w imieniu których 

gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 -12.  

Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się  nieczystości 

stałych lub ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy wszczyna 

postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. W toku postępowania badany jest sposób 

pozbywania się odpadów stałych  lub nieczystości ciekłych przez właściciela nieruchomości.  

 

9. Analiza ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Ułęż 

 . Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w poszczególnych miesiącach na nieruchomościach 

zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie  Gminy Ułęż (Mg) 

 

 Lp. 

    
  

    miesiąc 

                                 kod odpadu  

  Razem 
20 03 01 

zmieszane 

20 01 02 

szkło 

20 01 02 

inne  

niewymienione 

frakcje zbierane w 

sposób selektywny 

Zużyty 

sprzęt 

RTV i 

AGD 

20 03 07 

Odpady 

wielkogab

arytowe 

 1. styczeń 24,84 3,62 1,28 - -    29,74 

2.  luty 19,72 2,80 2,22 - -   24,74 

3 marzec 21,80 2,72 2,62 - -    27,14 

4 kwiecień 25,58 3,48 1,96 - -    31,02 

5 maj 16,78 2,28 1,38 - -    20,44 

6 czerwiec 24,20 3,14 3,34 - -    30,68 

7 lipiec 28,68 4,32 2,66 - -    35,66 

8 sierpień 21,84 2,74 1,92 - -    26,50 

9 wrzesień 21,06 2,42 1,92 - 4,74   30,14 

10 październik 25,96 3,44 2,14 5,38 -    36,92 

11 listopad 17,92 2,82 2,62 - -     23,36 

12 grudzień 18,14 2,12 1,70 - -    21,96 

            Razem 266,52 35,90 25,76 5,38 4,74 338,30 



 

 

 

10. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych 

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Ułęż wynosi – 266,52 Mg  
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