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Karczmiska, 23.04.2020 r. 

GOŚ.6232.31.2020.AN 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczmiska za 2019 r. 

 

1. Cel analizy. 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi należy do obowiązkowych zadań własnych 

gminy. Zgodnie z dyspozycją art.  9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.,  zwaną dalej 

„u.c.p.g.”) wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na podstawie sprawozdań złożonych przez 

podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty 

prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmioty zbierające 

odpady komunalne, informacji przekazanych przez prowadzących instalacje komunalne oraz 

na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz innych dostępnych danych o czynnikach wpływających na koszty systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządza analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Obejmuje ona w szczególności: 

1) możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- 

-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

4)  liczbę mieszkańców; 

5)  liczbę 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;  

6)  ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy; 

7) ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do 

składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. 
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2. Podstawy prawne funkcjonowania systemu.  

Architektura gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi opierała 

się w roku 2019 na następujących uchwałach: 

1) Uchwała Nr XXXIX/215/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie postanowienia 

o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3215 – 

objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości 

niezamieszkałych za wyjątkiem wyłączonych z systemu od dnia 1 stycznia 2018 r. 

nieruchomości, na których znajdują się cmentarze); 

2) Uchwała Nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 280 – zmiana opłat od 1 marca 2017 r.); Uchwała nr 

V/29/2018 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie  wyboru metody 

ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 

Urz. Woj. Lub., poz. 860 – zmiana opłat od 1 marca 2019 r); 

3) Uchwała Nr XIII/86/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 

Woj. Lub.  poz. 5003); 

4) Uchwała Nr XIII/88/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 

nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 5005); 

5) Uchwała Nr XXXIX/214/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska” (Dz. 

Urz. Woj. Lub.  poz. 4356); 

6) Uchwała Nr XIX/129/16 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2725); 

Uchwała Nr XXXIX/216/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 26 października 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 4358); 

7) Uchwała Nr XV/107/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 515 – zwolnienie 

z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny); 
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8) Uchwała Nr XX/132/09 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie 

określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych; Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Karczmiska z dnia 30 maja  2019 r. 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3751); 

9) Uchwała Nr XXXV/197/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości na terenie Gminy Karczmiska (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 2416). 

3. Źródła powstawania oraz sposoby postępowania z odpadami. 

 

Pod pojęciem odpady komunalne należy rozumieć  odpady wytwarzane 

w gospodarstwach domowych oraz odpady wytwarzane w handlu detalicznym, 

przedsiębiorstwach, budynkach biurowych i instytucjach edukacyjnych oraz opieki 

medycznej i administracji publicznej, o charakterze i składzie podobnym do odpadów 

wytwarzanych w gospodarstwach domowych.  

Ilość oraz skład morfologiczny odpadów komunalnych w bardzo dużym stopniu zależą od 

miejsca ich powstawania, w tym przede wszystkim od zamożności społeczeństwa 

i związanego z nią poziomu konsumpcji wyrobów, ale także od pory roku. Ilość odpadów 

komunalnych zebranych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca na rok, jest silnie 

skorelowana z kondycją ekonomiczną poszczególnych regionów kraju. 

Wpływ na rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów mają również: rodzaj obszaru (miasto, wieś), 

na którym są one wytwarzane, gęstości zaludnienia, typ zabudowy (jednorodzinna, 

wielorodzinna), liczba turystów, obecność obiektów użyteczności publicznej oraz obecność, 

rodzaj, wielkość i liczba placówek handlowych i drobnego przemysłu lub usług (zob. Krajowy 

plan gospodarki odpadami 2022, M.P. z 2016 r. poz. 784). 

 

Podmioty uprawnione do odbioru odpadów. 

 

W 2019 r. uprawnionych do świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karczmiska było 7  podmiotów 

wpisanych do prowadzonego przez Wójta Gminy Karczmiska Rejestru Działalności 

Regulowanej. W trakcie roku nie wykreślono z przedmiotowego  rejestru żadnego podmiotu.  

Dokonano czterech zmian na wniosek przedsiębiorcy (dotyczących zmiany nazwy 

przedsiębiorcy oraz  rozszerzenia  listy rodzajów odbieranych odpadów). O przedmiotowych 

zmianach, zgodnie z art. 9c u.c.p.g., poinformowano Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego. 

Każdy z podmiotów wpisanych do rejestru zobowiązany jest do spełniania wymagań 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określonych 
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w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz. 122). Zgodnie 

z art. 9n u.c.p.g. podmiot taki miał obowiązek składania półrocznych sprawozdań, natomiast 

podmiot wpisany do rejestru, który nie odebrał odpadów w danym półroczu składał 

sprawozdanie zerowe – w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, 

którego dotyczy.  

Za I półrocze obowiązywały wzory sprawozdań określone w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1627). Dnia 13.08.2019 r. rozporządzenie to 

zostało uchylone. Sprawozdania półroczne zostały zastąpione sprawozdaniami rocznymi, 

natomiast ich przekazywanie miało się odbywać za pośrednictwem Bazy danych 

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ustawą z dnia 23 stycznia 2020 

r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 150) wprowadzono 

przepis epizodyczny, zgodnie z którym sprawozdania za 2019 r. należy przekazać w terminie 

do dnia 30 czerwca 2020 r. 

Po weryfikacji złożonych przez przedsiębiorców sprawozdań za I  półrocze nałożono jedną 

karę za nierzetelne sporządzenie sprawozdania  i jego poprawienie po upływie 14 dni od dnia 

wezwania do jego poprawienia. 

L.p. Dane podmiotu wpisanego do rejestru 

Terminy złożenia sprawozdań* 

Uwagi 

Za I półrocze Roczne 

1. Nr rej.  RL.6233.1.2012 

TONSMEIER WSCHÓD Sp. z o.o.  ul. Wrocławska 3, 

26-600 Radom  (zmiana nazwy na PreZero Service 

Wschód Sp. z o.o.) 

31.07.19 r. - sprawozdanie przesłane 
pocztą,  złożono korektę 

sprawozdania za I 
półrocze, nałożono karę 

za nierzetelne 
sporządzenie spr. za I  

półrocze  

2. Nr rej.   RL.6233.2.2012 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO” 

Sp. z o.o., Wilków 62B, 24-313 Wilków 

09.07.19 r. 31.01.20 r. sprawozdania zerowe 
przesłane pocztą 

3. 

 

Nr rej.   RL.6233.3.2012 

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. o.o., ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa 

08.07.19 r. - sprawozdanie zerowe 
przesłane pocztą 

4. 

 

Nr rej.   RL.6233.6.2012 

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział 

w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Gulińskiego 13A, 

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

19.07.19 r. - sprawozdanie zerowe 
przesłane pocztą 
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*Terminy złożenia sprawozdań uważa się za zachowane jeżeli przed ich upływem sprawozdanie zostało:    
 1) złożone w Urzędzie Gminy Karczmiska, 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub 3) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do właściwego 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, marszałka województwa oraz ministra właściwego do spraw środowiska, a 
nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru (art. 9ta u.c.p.g.).  W przypadku awarii systemu teleinformatycznego 
(Bdo) uniemożliwiającej złożenie sprawozdań, podmioty obowiązane składają sprawozdania niezwłocznie po ustaniu awarii. 

 

4. Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do 
składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych. 

 

Na terenie Gminy Karczmiska nie ma obecnie możliwości przetwarzania odpadów 

komunalnych. Moc przerobowa RIPOK w Puławach jest wystarczająca do zagospodarowania 

całego strumienia odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Karczmiska (za 

wyjątkiem odpadów, których przyjmowanie zostało wstrzymane przez Instalację). 

Na podstawie analizy ilości przyjmowanych i zagospodarowanych odpadów 

komunalnych w poszczególnych rodzajach instalacji oraz istniejących i planowanych mocy 

przerobowych instalacji w Regionie Puławy nie planuje się budowy nowych składowisk –  

– pojemność zapewniona jest przez istniejące obiekty. Istniejąca wolna pojemność 

składowiska w Puławach pozwalała na utrzymanie statusu RIPOK (ustawą z dnia 19 lipca 

2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. poz. 1579)  od dnia 06 września 2019 r. została zniesiona zasada 

regionalizacji, natomiast RIPIK-i zostały przekształcone w instalacje komunalne). 

W poniższym zestawieniu wskazano regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 

komunalnych i instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu gospodarowania 

odpadami komunalnymi – Region Puławy (zgodnie z WPGO 2022): 

 

 

 

5. 

 

Nr rej.   RL.6233.8.2013 

Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Karczmiskach, ul. Centralna 10A,       

24-310 Karczmiska 

24.07.19 r. 31.01.20 r. sprawozdania zerowe 
złożone w UG 

6. Nr rej.  RL.6233.9.2013 

EKOLAND Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 14, 23-200 

Kraśnik 

22.07.19 r. - sprawozdanie zerowe 
przesłane pocztą 

7. Nr rej.   OD.6233.11.2014 

EKO-KRAS Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 27D,      

23-204 Kraśnik 

17.07.19 r. - sprawozdanie przesłane 
pocztą 
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Rodzaj regionalnej 
instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych 
(RIPOK)* 

 

Istniejące regionalne 
instalacje do przetwarzania 

odpadów komunalnych 
(RIPOK) 

 

Instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionu 

 
w przypadku gdy regionalna 
instalacja do przetwarzania 

odpadów komunalnych uległa 
awarii lub nie może przyjmować 

odpadów z innych przyczyn 

do czasu uruchomienia 
regionalnych instalacji 

do przetwarzania 
odpadów 

komunalnych 

 

A 

 
 

instalacja MBP 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych,  

24-100 Puławy 

 

 
- ZZO KOM-EKO S.A. Lublin  
- ZZO w Wólce Rokickiej,  

21-100 Lubartów  
- ZZO ”Adamki” w m. Biała  

gm. Radzyń Podlaski  
- ZZOK w Bełżycach  

- ZZO w Kraśniku, Lasy Kraśnik  
- Dział Utylizacji Odpadów w m. 

Stara Wieś, gm. Łęczna  
(po rozbudowie)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

brak 

 

 

B 

 
 

kompostownia na 
odpady zielone  

 

 

 

C 

 
 
 
 

składowisko  

 

- Ryki ul. Janiszewska,  
08-500 Ryki  

- Brzeźce, 08-540 Stężyca  
- Szumów, 24-170 Kurów  

- Rokitno, 21-100 Lubartów  
- Adamki m. Biała,  

21-300 Radzyń Podlaski  
- Turowola, gm. Puchaczów,       

21-010 Łęczna  
- Lasy, 23-200 Kraśnik  

* Używane skróty oznaczają: 

A – instalacja MBP: Instalacja zapewniająca mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze 
zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku  
B – kompostownia na odpady zielone: Instalacja zapewniająca przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających 
wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku 
w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach,  
C – składowisko: Instalacja zapewniająca składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie 

przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

5. Odbiór odpadów z terenu Gminy Karczmiska w 2019 r. 

 

W roku 2019 odpady komunalne były zbierane i odbierane w sposób zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie selektywnego 

sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U z 2017 r., poz. 19), które ujednolica  na 

terenie całego kraju wymagania w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych. 

W roku 2019 odpady komunalne odbierane były od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Karczmiska, w drodze udzielonego zamówienia publicznego, na podstawie 

umowy zawartej dnia 16.11.2018 r. na okres 1.01.2019 r. –  31.12.2019 r. przez Konsorcjum 

firm Tonsmeier Wschód sp. z o.o. w Radomiu (Lider konsorcjum) oraz EKO-KRAS Sp. z o.o. w 

Kraśniku (Partner konsorcjum),  z podziałem na następujące  frakcje: 

1) odpady zmieszane (niesegregowane) gromadzone w pojemnikach lub workach 

koloru czarnego, odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu,    

 2) odpady surowcowe gromadzone w workach koloru żółtego (plastik, metal, 

opakowania wielomateriałowe), odbierane z częstotliwością  1 raz w miesiącu,   
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 3) odpady szkła opakowaniowego gromadzone w workach koloru zielonego 

odbierane z częstotliwością 1 raz na dwa miesiące,      

 4) odpady z papieru oraz tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 

opakowaniowe z tektury gromadzone w workach koloru niebieskiego, odbierane 

z częstotliwością 1 raz na dwa miesiące,        

 5) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady i odpady zielone, gromadzone 

w workach koloru brązowego, odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu,  

  6) popiół zbierany w workach innego koloru niż żółty, zielony, niebieski, brązowy 

i czarny, odbierany w miesiącach październik – kwiecień z częstotliwością 1 raz w miesiącu. 

Odpady surowcowe zbierane także były w ustawionych na terenie gminy pojemnikach, tzw. 

dzwonach, znajdujących się: Karczmiskach Pierwszych, ul. Centralna 10A, Karczmiskach 

Drugich, ul. Starowiejska 226, Głusku Dużym Kolonii 54, Słotwinach, a także na 10 placach 

rekreacyjnych w miejscowościach:  Bielsko, Mieczysławka, Chodlik, Noworąblów, Wymysłów, 

Uściąż, Karczmiska Drugie, Słotwiny, Zaborze, Wolica. Dodatkowo na placach rekreacyjnych 

oraz w budynku Urzędu Gminy  ustawione są pojemniki na zużyte baterie. Ponadto na 25 

przystankach komunikacji publicznej na terenie Gminy Karczmiska znajdują się kosze na 

odpady, natomiast 6 szt. koszy ulicznych usytuowanych zostało w pasie drogowym dróg 

gminnych (ul. Opolska i ul. Nadrzeczna oraz ul. Starowiejska). 

Przeprowadzono także, na zasadzie wystawki, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 

elektroodpadów oraz opon odpowiednio w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień. Wszelkie 

odpady problemowe w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, 

akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł 

światła, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów ulegających biodegradacji, popiołu mieszkańcy 

mogli dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczmiskach 

Pierwszych przy ul. Nadrzecznej 212A. Na terenie Gminy rozmieszczone były również 

pojemniki przeznaczone na używaną odzież, tekstylia i obuwie w miejscowościach 

Karczmiska Pierwsze (przy parkingu obok skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. Centralnej), 

Karczmiska Drugie (obok placu rekreacyjnego), Głusko Duże (obok strażnicy OSP), Wolica 

(obok świetlicy wiejskiej), Uściąż (przy budynku szkoły), Słotwiny (obok dzwonów). 

 

Z kolei dnia 20 grudnia 2018 została podpisana z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

w Karczmiskach umowa dotycząca sprzątania 29 przystanków komunikacji publicznej na 

terenie    Gminy    Karczmiska,    11    placów   rekreacyjnych oraz  6 szt. koszy ulicznych 

usytuowanych w pasach drogowym dróg gminnych.   

     
W roku 2019 odebrano z terenu Gminy Karczmiska łącznie 833,510 Mg odpadów 

komunalnych z podziałem na następujące frakcje odpadów: 

 

1) odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych: 
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Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów
 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych przekazanych 
do zagospodarowani

 
[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Nazwa  i adres instalacji, do 
której zostały przekazane 

odpady komunalne  

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
461,050 R12 

 

 

 

 

 

 

Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych Sp. 

z o.o., ul. Dęblińska 96,     
24-100 Puławy 

 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 18,120 R12 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
32,360 D5 

ex 20 01 99 
Popioły paleniskowe z 

gospodarstw domowych 
44,80 D5 

 ex 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
112,68 R12 

15 01 07 Opakowania za szkła 94,72 R5 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 
23 i 20 01 35 

3,760 R12 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 
01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

7,790 R12 

ex 20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
12,76 R3 

16 01 03 Zużyte opony 12,73 R3 

Zakład Produkcji Granulatu 
Gumowego,                          

ul. Przemysłowa 50,           
24-320 Poniatowa 

SUMA 800,770  

 

 

2) odpady odebrane z PSZOK: 

 

Nazwa i adres punktu 

 

Kod 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 

 

Rodzaj zebranych 
odpadów komunalnych 

 

Masa 
zebranych 
odpadów 

komunalnych 
przekazanych 

do 
zagospodaro
wania [Mg] 

 

Nazwa i adres 
instalacji, do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne 

 

Sposób 
zagospodaro-

wania 
zebranych 
odpadów
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Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w 
Karczmiskach, Karczmiska 

Pierwsze, ul. Nadrzeczna 212A,             
24-310 Karczmiska 

17 09 04 

Zmieszane odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 
09 02 i 17 09 03 

12,220 
Zakład 

Unieszkodliwiania 
Odpadów 

Komunalnych,            
ul. Dęblińska 96,        
24-100 Puławy 

D 5 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  18,600 R 12 

20 01 34 

Baterie i akumulatory 
inne niż wymienione w 20 

01 33 

0,040 

Zakład Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i 

Elektronicznego,                  
ul. Metalurgiczna 15 C, 

20-234 Lublin 

R 12 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

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

1,558 R 12 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,322 R 12 

Suma 32,740  

 

Do PSZOK w 2019 r. odpady dostarczyło łącznie 98 osób. 

 

3) Masa odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do 
ponownego użycia  i poddanych recyklingowi z odpadów odebranych i zebranych z terenu 
gminy: 
 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odpadów
 
[Mg] 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
11,510 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
33,000 

15 01 04 Opakowania z metali 22,710 

15 01 05 
Opakowania 

wielomateriałowe  
2,540 

15 01 07 Opakowania ze szkła 98,910 

ex 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób 
selektywny 

38,760 

SUMA 207,430 
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4) Masa odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów 

komunalnych odebranych, przekazanych do składowania: 

Nazwa i adres instalacji, 
w której zostały wytworzone 

odpady, powstałe z odebranych 
przez podmiot odpadów 

komunalnych, przekazane do 
składowania 

Kod 
odpadów 

Frakcja o wielkości co 
najmniej od 0 do 80 

mm/Wartość parametru 
AT4 [mg O2/g]/ Frakcja o 
wielkości powyżej 80 mm 

Masa 
całego 

strumienia 
odpadów 

Nazwa i adres składowiska, 
na które przekazano odpady  

do składowania 

Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., 

ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy 

19 05 99 - 

245,61 
Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., 
ul. Dęblińska 96, 24-100 Puławy 

90,30 
Składowisko PIASKI, Lasy, ul. 
Jodłowa 70,23-200 Kraśnik 

5,94 
Instalacja do składowania 

odpadów Brześce, 08-540 Stężyca 

SUMA - 0,000 341,85  

 

 Masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, 

przekazanych do składowania (19 12 12) wyniosła 0,000 Mg.  

 

5) Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu (cmentarze 

parafialne w Karczmiskach i Grabówkach) odebrano łącznie 33,36 Mg odpadów. Natomiast 

z pojemników przeznaczonych na używaną odzież, tekstylia i obuwie Lubelski Oddział 

Okręgowy PCK  odebrał łącznie około 14,50 Mg odpadów, z czego 12,00 Mg zakwalifikowano 

pod kodem 20 01 11. 

 

 

Ilość odpadów zebranych w latach 2012 – 2019 przedstawiona na wykresie. 

 

 – ilość wszystkich odpadów odebranych z terenu Gminy Karczmiska; 

 – ilość odpadów odebrana z nieruchomości objętych wyłącznie gminnym systemem (od 

dnia 1 stycznia 2018 r. zostały wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi nieruchomości, na których znajdują się cmentarze) 
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Zgodnie z art. 9e u.c.p.g., podmiot odbierający odpady komunalne do właścicieli 

nieruchomości obowiązany jest do przekazywania: selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (06 września oraz 23 października 2019 

roku przepis ten uległ zmianom).  

 

Uchwałą Nr XXIV/349/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął 

„Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” (WPGO). Wraz 

z uchwaleniem WPGO Uchwałą Nr XXIV/350/2016 Sejmik Województwa Lubelskiego podjął 

uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla Województwa Lubelskiego 

2022” (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 5306 i z 2017 r. poz. 256 oraz poz. 1650), w której w załączniku 

nr 1 określone zostały regiony gospodarki odpadami komunalnymi w województwie 

lubelskim. Zgodnie z tym załącznikiem Gmina Karczmiska została przyporządkowana do 

Regionu Puławy. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. uchwały, tabelą nr 7, Regionalną 

Instalację do Przetwarzania Odpadów Komunalnych  prowadzi w tym regionie Zakład Usług 

Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach, ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy. Jest to jedyny RIPOK 

w tym regionie i w związku z powyższym wszystkie odebrane z terenu gminy odpady 

podlegające regionalizacji zostały do niego przekazane. Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane 

odzyskowi, a składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie 

w inny sposób było niemożliwe. Ponadto zgodnie z art. 105 ust. 1 tej ustawy odpady przed 

ich umieszczeniem na składowisku poddaje się procesowi przekształcania fizycznego, 

410,1 422,2 

676,7 
714,88 

750,46 

844,655 
815,977 833,51 

778,677 800,15 

0
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ilość odpadów [Mg]/rok 
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chemicznego, termicznego lub biologicznego, w celu m.in. ograniczenia zagrożenia dla ludzi 

i środowiska, a także objętości składowanych odpadów. Dlatego też zmieszane odpady 

komunalne po procesie mechaniczno-biologicznego przetworzenia i wydzieleniu ze 

zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, 

a także pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania, 

trafiają na składowisko odpadów zlokalizowane przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach. 

Natomiast odpady zielone przekazywane są do instalacji do przetwarzania odpadów 

ulegających biodegradacji znajdującej się przy ul. Komunalnej 35 w Puławach. Z kolei 

wydzielane w sortowniach z odpadów komunalnych frakcje palne wykorzystywane są 

w cementowniach jako paliwa w dwóch instalacjach (Współspalarnia Zakład Cementownia 

Rejowiec S.A. i Zakład Cementownia Chełm). 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczania składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U. poz. 2412) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) – obliczono, iż w roku 

2019 Gmina Karczmiska osiągnęła następujące wymagane poziomy: 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  
[w %]* 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagany do osiągnięcia 
poziom [PR] 

 
10 

 
12 

 
14 

 
16 

 
18 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

Poziom osiągnięty przez 
gminę [PPMTS] 

 
25,16 

 
27,50 

 
37,00 

 
50,00 

 
45,13 

 
52,85 

 
56,50 

 
64,40 

 
- 

*Jeżeli PPMTS = PR albo PPMTS > PR – poziom został osiągnięty 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych [w %]* 

Lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Wymagany do 
osiągnięcia 
poziom [PR] 

 
30 

 
36 

 
38 

 
40 

 
42 

 
45 

 
50 

 
60 

 
70 

Poziom 
osiągnięty przez 
gminę [PBR] 

 
Nie 

dotyczy 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
- 

 *Jeżeli PBR=PR albo PBR>PR   – poziom został osiągnięty   

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania [w %]* 

Lata 2012 16 lipca 
2013 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 do dnia 
16 lipca 

2020 

Wymagany do 
osiągnięcia poziom 
[PR] 

 
75 

 
50 

 
50 

 
50 

 
45 

 
45 

 
40 

 
40 

 
35 

Poziom osiągnięty 
przez gminę [TR] 

 
26,08 

 
13,90 

 
29,00 

 
28,10 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
- 

*Jeżeli TR=PR albo TR<PR – poziom został osiągnięty 
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6. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do 

składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych. 

 

Z danych RIPOK wynika, iż w roku 2019 odebrano łącznie z terenu Gminy Karczmiska 460,050 

Mg odpadów zmieszanych oraz 12,76 Mg odpadów bioodpadów. Do składowania nie zostały 

przekazane żadne z w/w odpadów. 

Odpady o kodzie 19 12 12 powstałe po sortowaniu odpadów selektywnie zebranych bądź 

powstałe po sortowaniu albo mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych 

odpadów komunalnych nie powstały.   

 

7. Potrzeby inwestycyjne związane z systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

W ramach realizacji ustawowego obowiązku zapewnienia czystości i porządku na terenie 

Gminy utworzony został stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Karczmiskach Pierwszych przy ul. Nadrzecznej 212A. Potrzeby inwestycyjne wynikające 

z jego organizacji dotyczą nakładów finansowych na: zakup pojemników typu KP, wykonanie 

zadaszenia boksu przeznaczonego na zbieranie odpadów, utwardzenie części jezdnej terenu, 

jego oświetlenie oraz zainstalowanie monitoringu.  

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

6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w imieniu których gmina 

powinna podjąć działania na rzecz zorganizowania odbioru odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

 

Gmina zobowiązana jest do objęcia  wszystkich właścicieli nieruchomości na swoim terenie 

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z podjęciem Uchwały Nr 

XIX/137/2012 z dnia 24 września 2012 r. w sprawie postanowienia   o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne – systemem objęte są także nieruchomości niezamieszkałe, 

z wyjątkiem  nieruchomości, na których znajdują się cmentarze wyłączone z systemu  od dnia 

1 stycznia 2018 r. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są 

obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, 

wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania 

w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 1) podmiot posiadający 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
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i transportu nieczystości ciekłych lub 2) podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania 

opłat za te usługi.  

W roku 2019 Gmina nie podejmowała działań, o których mowa w art. 6 ust. 6 – 12 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

W roku 2019 organy kontrolne nie przeprowadzały kontroli Gminy Karczmiska.   

W 2019 r. pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzili pięć kontroli w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi. Trzy kontrole 

przeprowadzono wspólnie z PPIS w Opolu Lubelskim. W dwóch przypadkach wydano 

zalecenia pokontrolne, w jednym przypadku wszczęto postępowanie w sprawie usunięcia 

odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,  skierowano 

do Prokuratury Rejonowej jeden wniosek o przeprowadzenie postępowania karnego, 

skierowano trzy wnioski do WIOŚ w Lublinie o podjęcie interwencji.  

Ilość mieszkańców objętych systemem. 

Liczba mieszkańców zameldowanych na terenie gminy (na pobyt stały i czasowy) wynosiła na 

koniec 2019 r. 5659 osób (na pobyt stały 5596). Zgodnie z art. 25 ustawy  z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby 

fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. 

Zameldowanie nie jest więc jednoznaczne z zamieszkaniem na terenie danej miejscowości. 

Deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objętych 

zostało 4562 osób. Odpady odebrano łącznie z 1575 nieruchomości. Różnica w liczbie 

mieszkańców zameldowanych a wykazanych w złożonych deklaracjach wynika z faktu 

podejmowania nauki przez uczniów i studentów poza miejscem stałego zameldowania oraz 

wykonywaniem pracy poza terenem Gminy Karczmiska. W celu weryfikacji stanu faktycznego 

podejmowane były działania kontrolne, wskutek czego  wobec 7 właścicieli nieruchomości 

przeprowadzono działania związane z objęciem systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Wydano także 21 decyzji dotyczących określenia bądź ustalenia wysokości 

opłaty za odpady.  

Po podjęciu Uchwały nr V/29/2018 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 stycznia 2019 r. w 

sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wszystkim właścicielom nieruchomości wysłano zawiadomienia 

o zmianie wysokości opłaty za odpady. 

Ilość  złożonych deklaracji (wraz z korektami): 

Rok 
Sposób zbiórki 

2013 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

 
segregacja/brak segregacji 

 
1619/78 

 
296/10 

 
277/21 

 
487/15 

 
403/17 

 
387/8 

 
424/13 
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Informacje o nieczystościach ciekłych. 

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – wymagane jest uzyskanie zezwolenia. 

W 2019 r. przedmiotowe zezwolenia posiadali następujący przedsiębiorcy:  

 

l.p. Nazwa firmy Termin obowiązywania 
zezwolenia 

Termin złożenia 
sprawozdania* 

Rodzaj i ilość 
ścieków [m

3
] 

Uwagi 

1.  
Marian Sędzikowski Trans-Eko 

ul. Mariana Buczka 7 
24-300 Opole Lubelskie 

 

 
04.12.2018 r. – 04.12.2028 r. 
 

 
1) Za I kw. – 26.04.2019 r. 
2) Za II kw. – 09.07.2019 r. 
3) Za III kw. – 15.10.2019 r.  
4) Za IV kw. – 15.01.2020 r. 

 
1) 367,00 
2) 245,00 
3) 1434,00 
4) 554,00 

 
- 

2.  
Usługi Asenizacyjne i 

Komunalne 
Dariusz Niezgoda 

ul. Nadstawna 15b 
24-300 Opole Lubelskie 

 

 
10.03.2012 r. – 09.03.2021 r. 

 
1) Za I kw. – 29.04.2019 r. 
2) Za II kw. – 22.07.2019 r. 
3) Za III kw. – 21.10.2019 r. 
4) Za IV kw. – 23.01.2020 r. 

 
1) 330,00 
2) 121,00 
3) 180,00 
4) 321,00 

 
- 

3.  
Firma Usługowo-Handlowa 

Rutkowski Piotr 
Okale 2 

24-120 Kazimierz Dolny 
 

 
23.08.2016 r. – 23.08.2026 r. 

 
1) Za I kw. – 30.04.2019 r. 
2) Za II kw. – 16.07.2019 r. 
3) Za III kw. – 31.10.2019 r. 
4) Za IV kw. – 30.01.2020 r. 

 
1) 484,00 
2) 675,00 
3) 698,00 
4) 710,00 

 
- 

4.  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-    

-Handlowe 
„AGRO” Sp. z o.o. 

24-313 Wilków 62b 
 

 
06.05.2011 r. – 04.05.2021 r. 

 
1) Za I kw. – 08.04.2019 r. 
2) Za II kw. – 08.07.2019 r. 
3) Za III kw. – 14.10.2019 r. 
4) Za IV kw. – 23.01.2020 r. 

 
1) 37,00 
2) 20,00 
3) 9,00 
4) 3,00 

 
. 

5.  
PHU MARCZAK  

Tomasz Marczak 
Rzeczyca Kolonia 30 

24-120 Kazimierz Dolny 
 

 
18.07.2014 r. – 18.07.2024 r. 
 

 
1) Za I kw. – 29.04.2019 r. 
2) Za II kw. – 22.07.2019 r. 
3) Za III kw. – 18.10.2019 r. 
4) Za IV kw. – 07.02.2020 r. 

 
1) 99,00 
2)38,00 
3) 0,00 
4) 0,00 

Sprawozdanie 
za IV kwartał 

2019 r. złożono 
nieterminowo 

6. HUB-TRANS Hubert Piłat 
ul. Czerniawy 55B 

24-120 Kazimierz Dolny 
tel. 665 746 147 

 
19.01.2016 r.- 18.01.2026 r. 

1) Za I kw. – 16.04.2019 r. 
2) Za II kw. – 30.07.2019 r. 
3) Za III kw. – 30.10.2019 r. 
4) Za IV kw. – 26.01.2020 r. 

1) 120,00 
2) 176,00 
3) 175,00 
4) 214,00 

 

7. EKO-NOVA Monika Węglińska 
Rybitwy 44 

24-340 Józefów nad Wisłą 
tel. 605 288 913 

17.01.2018 r. – 17.01.2028 r. 1) Za I kw. – 30.04.2019 r. 
2) Za II kw. – 30.07.2019 r. 
3) Za III kw. – 31.10.2019 r. 
4) Za IV kw. – 22.01.2020 r. 

1) 0,00 
2) 0,00   
3) 0,00   
4) 0,00   

 

8.  Grzegorz Kowalewski 
     Zastów Polanowski 62a 

     24-313 Wilków 

31.01.2019 r. – 31.01.2029 r. 
Decyzją z dnia 27.07.19 r. 
zezwolenie zostało cofnięte 

1) Za I kw. – 07.05.2019 r. 
2) Za II kw. – nie dotyczy 
3) Za III kw. – nie dotyczy 
4) Za IV kw. – nie dotyczy 

1) 0,00 
2) 0,00   
3) 0,00   
4) 0,00   

Sprawozdanie 
za I kwartał 

2019 r. złożono 
nieterminowo 

*Terminy złożenia sprawozdań uważa się za zachowane jeżeli przed ich upływem sprawozdanie zostało:    
 1) złożone w Urzędzie Gminy Karczmiska, 2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub 3) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do właściwego 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, marszałka województwa oraz ministra właściwego do spraw środowiska, 
a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru (art. 9ta u.c.p.g.).  
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Łącznie z terenu Gminy Karczmiska odebrano 7010,00 m3 nieczystości ciekłych (ścieki 

komunalne: 3552,00 m3, ścieki bytowe: 3458,00  m3).  

Każdy z podmiotów posiadających w/w zezwolenie zobowiązany jest do składania 

kwartalnych sprawozdań, w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego 

dotyczy.  

Z przeprowadzonej przez Urząd Gminy weryfikacji złożonych informacji o posiadanym 

zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków wynika, iż na terenie 

Gminy Karczmiska istnieje 776 zbiorników bezodpływowych, 67 oczyszczalni przydomowych, 

natomiast 398 nieruchomości podłączonych jest do sieci kanalizacji.      

W miesiącu styczniu poinformowano wszystkie podmioty posiadające zezwolenie na 

świadczenie usług w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych o zmianie 

obowiązujących wzorów sprawozdań kwartalnych.   

Dnia 30 maja  2019 r. została podjęta  Uchwała Nr IX/52/2019 Rady Gminy Karczmiska 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3751). O jej 

podjęciu poinformowano w/w podmioty.  

 

9. Realizacja obowiązków sprawozdawczych. 

W roku 2019 terminowo zostały złożone następujące sprawozdania: 1) sprawozdanie wójta 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 r. do WIOŚ 

w Lublinie oraz Marszałka Woj. Lubelskiego (obowiązek wynikający z art. 9q u.c.p.g., w mies. 

sierpniu złożono korektę sprawozdania), 2) sprawozdanie SG-01 Statystyka gminy do GUS. W 

wymaganym terminie sporządzono i opublikowano na BIP Urzędu Gminy Analizę stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczmiska za 2018 r.  

W miesiącu listopadzie sporządzono natomiast Kalkulację wysokości stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz projekt uchwały w sprawie zmiany stawek 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

10. Informacje RIPOK w Puławach związane z odpadami. 

Prowadzący RIPOK terminowo przekazał gminie informację o odpadach, przekazanych mu 

przez przedsiębiorcę oraz gminę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego 

użycia, recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.  

W miesiącu styczniu wpłynęła informacja, iż w związku z brakiem możliwości przetwarzania 

zwiększającej się masy odpadów zbieranych zgodnie z przepisami w workach koloru żółtego, 

RIPOK zaprzestaje przyjmowanie tego rodzaju odpadów od miesiąca maja 2019 r. W związku 

z powyższym zwrócono się do Prezydenta Miasta Puławy, ZUK Sp. z o.o. w Puławach oraz 

Urzędu Marszałkowskiego o podjęcie interwencji w tej sprawie. Równocześnie wystąpiono 

do  Instalacji w Lublinie, Kraśniku, Bełżycach oraz  Abramowie z wnioskami o przyjęcie tego 
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rodzaju odpadów. Na przełomie marca i kwietnia otrzymano od ZUK Sp. z o.o. w Puławach 

informacje, iż po przeanalizowaniu sytuacji podjęto decyzję o dalszym przyjmowaniu 

odpadów selektywnie zebranych w workach koloru żółtego.  

Od dnia 01.07.2019 r. zostało czasowo wstrzymane przez Instalację przyjmowanie odpadów 

z grupy 17 (odpady budowlane). 

Natomiast w miesiącu wrześniu otrzymaliśmy informację o wznowieniu przyjmowania opon 

(które zostało wstrzymane od 2018 r.) 

Dnia 13.08.2019 r. Gmina Karczmiska otrzymała pisemną informację o zmianie cennika 

zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacjach ZUK Sp. z o.o. w Puławach od 

01 września 2019 r. Zapisy umowy z dnia 11 grudnia 2018 r. na zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karczmiska nie przewidywały 

zmiany przedmiotowych opłat w okresie jej obowiązywania.     

Dnia 04.11.2019 r. otrzymaliśmy kolejną informację o zmianie cennika opłat za 

zagospodarowanie odpadów komunalnych od 01.01.2020 r.   

Analiza  ostatniego z otrzymanych cenników prowadzi do wniosku, iż w sposób znaczący, 

w stosunku do obecnie stosowanych cen,  wzrosły koszty zagospodarowania m.in. 

następujących frakcji odpadów: 1) odpadów szkła o 500% (z 10,80 zł do 64,80 zł); 

2) odpadów poremontowych o 20% (z 864,00 zł do 1036,80 zł); 3) bioodpadów o 45,16%  

(z 334,80 zł do 486,00 zł); 3) odpadów selektywnie zebranych w workach żółtych o 2400%  

(z 10,80 zł do 270,00 zł); 4) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o 49% 

(z 398,52 zł do 594,00 zł); 5) odpadów wielkogabarytowych o 73,35% (z 415,80 zł do  712,80 

zł); 6) popiołu paleniskowego z gospodarstw domowych o 42,85% (z 302,40 zł do 432,00 zł) - 

za tonę.  

11. Zmiany przepisów. 

Dnia 06 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579), 

która  wprowadziła szereg istotnych zmian wymuszających na gminach przeorganizowanie 

dotychczasowych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.  

Najważniejsze z wprowadzonych zmian to m.in.:  

- konieczność dokonania zmiany dotychczasowych uchwał i ich dostosowanie do 

znowelizowanych przepisów w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 

nowelizującej (tj. do 6 września 2020 roku).; 

- w przypadku braku na lokalnym rynku instalacji lub gdy istniejące instalacje mają 

niewystarczające moce przerobowe – rada gminy może postanowić o budowie, utrzymaniu i 

eksploatacji instalacji do przetwarzania odpadów; 

- rozszerzenie rodzajów odpadów przyjmowanych przez PSZOK-i m.in. o odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym oraz 

odpadów z tekstyliów i odzieży; 
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- zastąpienie regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – RIPOK-ów 

przez instalacje komunalne – IK, a co za tym idzie zniesienie regionalizacji; 

- możliwość zwolnienia właścicieli nieruchomości, którzy  kompostują bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, z części opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

- wprowadzenie obowiązku selektywnej zbiórki dla wszystkich właścicieli nieruchomości; 

- wprowadzenie możliwości wyłączenia się właściciela nieruchomości niezamieszkałej 

z  systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę; 

- wprowadzenie obligatoryjnych rozliczeń tonażowych zarówno w przypadku odbioru, jak i 

zagospodarowania odpadów komunalnych; 

- wprowadzenie maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

przypadku nieruchomości niezamieszkałych;  

- gromadzenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na wyodrębnionym rachunku bankowym; 

- zmiany w zakresie składania deklaracji: w przypadku zmiany danych będących podstawą 

ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, 

właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana; w przypadku śmierci 

mieszkańca zmienioną deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego 

zdarzenia; 

 - wprowadzenie obowiązku przeprowadzania kontroli w stosunku do podmiotów 

odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości co najmniej raz na dwa lata; 

- wprowadzenie obowiązku odbierania w okresie od kwietnia do października (zmieszanych) 

odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie rzadziej niż  

raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 

z budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

W związku ze zmianą przepisów dokonano na wniosek wpisu PSZOK w Karczmiskach do 

Rejestru-BDO oraz uzyskano dostęp do indywidualnego konta dla organu administracji 

publicznej (uprawnienie ustawowe). 

 

12. Edukacja ekologiczna. 

W 2019 r. Gmina Karczmiska złożyła do WFOŚiGW w Lublinie wiosek o dotację w ramach 

konkursu na wybór zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Zapobieganie powstawaniu odpadów – działania edukacyjne w Zespole Szkół 

w Karczmiskach” otrzymano dotację w kwocie 18 000,00 zł, którą rozliczono na kwotę 

17 953,43 zł (16 851,00 zł koszt kalendarzy oraz 1 102,43 zł koszt nagród). Zaplanowane, 

w ramach realizacji projektu, działania polegały na:  1) opracowaniu, wydaniu oraz 

kolportażu kalendarzy ekologicznych, 2) realizacji konkursu na hasło ekologiczne dotyczące 

zapobiegania powstawaniu odpadów. Kalendarze zawierały informacje dotyczące realizacji 

działań prowadzących do zapobiegania powstawaniu oraz prawidłowego  gospodarowania 
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odpadami komunalnymi. W szacie graficznej wykorzystano hasła wyłonione w konkursie 

ekologicznym. Kalendarze wydano w nakładzie 1600 szt.  W Zespole Szkół w Karczmiskach 

przeprowadzono konkurs wyłaniający najciekawsze hasła dotyczące zapobiegania 

powstawaniu odpadów.  Wyłonieni w konkursie laureaci otrzymali indywidualne nagrody. 

Zorganizowano również cykl pogadanek o właściwym gospodarowaniu odpadami, o 

możliwościach ograniczenia ich powstawania oraz o negatywnym wpływie odpadów na 

środowisko. Pogadanki odbyły się w ramach zajęć dodatkowych w Zespole Szkół 

w Karczmiskach i były skierowane do dzieci i młodzieży w ilości po 2 godziny lekcyjne dla 

każdej grupy wiekowej. W zajęciach wzięło udział 54 uczniów.  

Projekt zrealizowano w okresie listopad – grudzień  2019 r.  

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

i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki 

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

zgodnie z art. 6r ust. 2 u.c.p.g., które gmina jest zobowiązana pokryć, składają się 

obowiązkowo koszty: 

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,  

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

3) obsługi administracyjnej  tego systemu,  

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

Fakultatywnie mogą to być koszty (art. 6r ust. 2a-2c u.c.p.g.): 

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych 

oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym; 

2) utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części 

produktów niebędących odpadami; 

3) usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania 

i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

4) wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz 

organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 

gromadzenia odpadów (jedynie ze środków niewykorzystanych w danym roku budżetowym). 

Należy zaznaczyć, że środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie 

mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 1aa u.c.p.g.). Oznacza to, że 

gmina zobowiązana jest do całkowitego sfinansowania z pobieranych opłat wszystkich 

kosztów realizacji ustawowych zadań. System ten powinien funkcjonować na zasadzie 

samobilansowania. Na systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina nie może 

zarabiać (przeznaczać nadwyżki środków na cele niezwiązane z systemem gospodarki 
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odpadami komunalnymi), jak i nie może go dofinansowywać z innych źródeł „ogólnego 

budżetu gminy”. Uchwała rady gminy w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi nie ma charakteru uznaniowego i jest rozstrzygnięciem związanym 

z ściśle określonymi przepisami prawa, co znajduje swoje odzwierciedlenie w linii 

orzecznictwa sądów administracyjnych. 

1) Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych  

Na podstawie umowy, zawartej dnia 11.12.2018 r. na okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.  

w trybie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych 

z ZUK Sp. z o.o. w Puławach, jako prowadzącym RIPOK, odpady odebrane z terenu Gminy 

Karczmiska w 2019 r. zostały przekazane do zagospodarowania (odzysku, recyklingu lub 

unieszkodliwienia) zgodnie z następującym cennikiem: 

 

Kod odebranego 

odpadu 

 

Rodzaj odebranego odpadu 

 

Koszt zagospodarowania  [zł brutto/Mg] 

 

2015 r. 

 

2016 r. 

 

2017 r. 

 

2018 r. 

 

2019 r. 

Procent 

wzrostu w latach 

2018 - 2019 

15 01 07 Opakowania ze szkła 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 0,00 % 

16 01 03 Zużyte opony 27,00 27,00 216,00 864,00 972,00 12,50 % 

16 02 16 
Elementy usunięte ze 

zużytych urządzeń inne niż 
wymienione w   16 02 15 

- - 1080,0 1296,0 1458,0 12,50 % 

17 09 04 

Zmieszane odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu inne niż 

wymienione w 17 09 01, 17 
09 02 i 17 09 03 

619,92 619,92 626,40 777,60 864,00 11,11 % 

 ex 20 01 08 

Bioodpady (odpady 
kuchenne ulegające 
biodegradacji wraz z 

odpadami z ogrodów i 
parków) – w workach 

- - - 302,40 334,80 10,71 % 

20 01 19* Środki ochrony roślin 3780,00 3780,0 5400,0 5400,0 5400,0 0,00 % 

20 01 23* 
Urządzenia zawierające 

freony 
3780,00 3780,0 3780,0 4320,0 4860,0 12,50 % 

20 01 27* Farby, tusze… - - - 3780,0 5400,0 42,86 % 

20 01 34 
Baterie i akumulatory inne 
niż wymienione w 20 01 33 

10,80 10,80 10,80 216,00 237,60 10,00 % 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

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

216,00 216,00 216,00 270,00 302,40 12,00 % 
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20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

10,80 10,80 64,80 129,60 145,80 12,50 % 

 ex 20 01 99 

Inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób 

selektywny (tzw. segregacja 
workowa) 

10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 0,00 % 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 
biodegradacji (odpady z 

cmentarzy) 
253,80 253,80 270,00 313,20 378,00 20,69 % 

20 03 01 
Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 
komunalne 

295,92 295,92 311,04 355,32 398,52 12,16 % 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 313,20 313,20 324,00 367,20 415,80 13,24 % 

ex 20 01 99 

Odpady komunalne 
niewymienione w innych 

podgrupach (popiół 
paleniskowy z gospodarstw 

domowych) 

203,04 203,04 213,84 268,92 302,40 12,45 % 

 

2) Koszt odbioru odpadów komunalnych 

 

 

Obowiązujące w 2019 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

odbieranymi z terenu Gminy Karczmiska z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 

przedstawia poniższe zestawienie:  

 

       

Składowa/ 
rok 

2013 - 2014 2015 2016-2017 2018 2019 

Koszt odbioru i 
transportu 
odpadów 

komunalnych 
(zł brutto/Mg) 

320,00 zł 
(w postępowaniu 

złożono jedną ofertę 
przez  ZUK Sp. z o.o. 

w  Puławach); 
przetarg 

nieograniczony 

324,00 zł 
(w postępowaniu złożono 

następujące oferty: 324,00 
EKO-KRAS Sp. z o.o. w 

Kraśniku; 378,17 zł – ZUK 
Sp. z o.o. Puławy; 415,8 zł 
Tonsmeier Wschód Sp. z 
o.o.);  przetarg nieogra-

niczony 

410,40  zł 
(w postępowaniu 

złożono jedną ofertę: 
konsorcjum  firm 

  Tonsmeier Wschód 
Sp. z o.o. w Radomiu i 
EKO-KRAS Sp. z o.o. w 

Kraśniku);  przetarg 
nieograniczony 

33 368,06 
(w postępowaniu złożono 

jedną ofertę: konsorcjum  firm 
  Tonsmeier Wschód Sp. z o.o. 
w Radomiu i EKO-KRAS Sp. z 

o.o. w Kraśniku;  sposób 
rozliczenia - miesięczny ryczałt 

przez 12 mies.; 
rocznie: 400 416,72);  przetarg 

nieograniczony 

36 984,73 
(w postępowaniu złożono 
jedną ofertę: konsorcjum  

firm Tonsmeier Wschód Sp. z 
o.o. w Radomiu i EKO-KRAS 

Sp. z o.o. w Kraśniku;  sposób 
rozliczenia - miesięczny 
ryczałt przez 12 mies.; 
rocznie: 443 816,76);  

przetarg nieograniczony 

Koszt 1 szt. 
worka na 
odpady 

surowcowe  
(zł brutto) 

0,38 zł 0,30 zł 0,25 zł Koszt worka wliczony w usługę 
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Rok od 1 marca 2017 
do 28 lutego 2019 

od 1 marca 2019 
do obecnie 

 
Uchwała  

Uchwała Nr XXXI/183/2017 Rady Gminy Karczmiska z dnia 17 
stycznia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i 
ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 280) 
 

Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 stycznia 2019 r. w 
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 860) 
 

Sposób 
naliczania 
opłat za 
odpady 

 
1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych:  w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. 
 
2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych: od ilości i wielkości pojemników. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Miesięczne 
stawki 

opłaty za 
odpady 

 

W przypadku segregacji W przypadku braku segregacji 

9,00 zł mies. od osoby 
 

18,00 zł mies. od osoby 

dla nieruchomości zamieszkałych 
 

 
Poj. 60 l – 12,50 zł 
Poj. 120 l – 23,00 zł 
Poj. 240 l – 46,00 zł 
Poj. 1100 l – 205,00 zł 
Poj. 7000 l – 1098,00 zł 

 
Poj. 60 l – 21,00 zł 
Poj. 120 l – 41,00 zł 
Poj. 240 l – 80,00 zł 
Poj. 1100 l – 380,00 zł 
Poj. 7000 l – 1309,00 zł 

dla nieruchomości niezamieszkałych 

 
 

 

W przypadku segregacji W przypadku braku segregacji 

10,50 zł mies. od osoby 
 

21,00 zł mies. od osoby 

dla nieruchomości zamieszkałych 
 

 
Poj. 60 l – 15,00 zł 
Poj. 120 l – 27,00 zł 
Poj. 240 l – 54,00 zł 
Poj. 1100 l – 239,00 zł 
Poj. 7000 l – 1280,00 zł 

 
Poj. 60 l – 30,00 zł 
Poj. 120 l – 54,00 zł 
Poj. 240 l – 108,00 zł 
Poj. 1100 l – 478,00 zł 
Poj. 7000 l – 2560,00 zł 

dla nieruchomości niezamieszkałych 

 

Zwolnienia Uchwała Nr XV/107/2016 Rady Gminy Karczmiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 515) rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny w wysokości: 1) 20 % należnej 
kwoty opłaty z tytułu zamieszkiwania na nieruchomości rodziny posiadającej troje dzieci; 2) 30 % rodziny posiadającej czworo dzieci; 3) 40 % 
rodziny posiadającej pięcioro dzieci; 4) 50 % rodziny posiadającej sześcioro i więcej dzieci 

 

3) Koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. 

 Koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniósł w 2019 r. kwotę 

781 680,37 zł. Złożyły się na nią: 

Koszty zbierania, 
odbioru i transportu 

odpadów 

Koszty 
zagospodarowania 

odpadów 

Koszty 
administra- 

cyjne 

Koszty PSZOK Edukacja 
ekologiczna 

 
 

Kary za  
nieosiągnięcie  

limitów 

 
461 215,56 

 
229 370,99 

 
65 340,39 

 
7800,00 

 

17 953,43 
 

0,00 
Udział w 
kosztach 
systemu 

 
59,00 % 

 
29,34 % 

 
8,36 % 

 
1,00 % 

 
2,30 % 

 
0,00% 

 

Wpływy z opłaty 
 

Umorzenia Ulgi z tytułu 
posiadania KDR 

Zaległości na 31 
grudnia 

Różnica pomiędzy 
wpływami a wydatkami  

 
675 410,64 

 
4 012,40 

 
7471,05 

 
64 155,83 

 
- 106 269,73 zł 
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W systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 r. nie powstały nadwyżki 

z przedmiotowych opłat. 

Wobec właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą podejmowane były, zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania 

wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1483), następujące działania 

egzekucyjne zmierzające do wyegzekwowania obowiązku zapłaty:  

Rok Ilość 
upomnień 

Ilość tytułów 
wykonawczych 

Działania 
informacyjne 

 

Skutki finansowe działań egzekucyjnych [zł] 

upomnienia tytuły 

2014 256 36 - 13 415,00  3 922,20 

2015 367  74 - 15 824,00  5 908,92  

2016 347 33 - 23 895,80 10 050,49   

2017 362 47 173 27 100,33 7 285,42 

2018 459 54 183 36 886,75 10 400,32 

2019 331 54 328 36 349,40 13 976,24 

  

14. Wnioski. 

1. Ilość wszystkich odebranych z terenu Gminy Karczmiska odpadów w stosunku do 

roku 2018 wzrosła  o 2,15 %, natomiast odpady zmieszane stanowią 55,31 % wszystkich 

odpadów odebranych z terenu Gminy Karczmiska. 

2. Średnia ilość odpadów zebranych na osobę w Gminie Karczmiska w roku 2019 r. 

wyniosła 175,39 kg – wartość ta jest niższa od średniej ilości odpadów w województwie 

lubelskim podawanej corocznie przez GUS  i wynoszącej 222 kg/mieszkańca/rok. 

3. Nie stwierdzono przypadków niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa 

zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości przez 

podmioty uprawnione. 

4. Na dzień sporządzania analizy Gmina Karczmiska osiągnęła w 2019 r. wymagane 

poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. 

5. Łączny koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wzrósł w stosunku do 

roku 2018 o 8,50 %, głownie z uwagi na wzrost opłat za zagospodarowanie oraz za odbiór 

i transport odpadów komunalnych w 2019 r. 

6. Koszt funkcjonowania systemu w 2019 r. nie został zbilansowany dochodami z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi od właścicieli 

nieruchomości – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stanowiło to przesłankę do 

zmiany stawek opłaty za odpady. W związku z powyższym a także z ogłoszeniem przez  ZUK 

Sp. z o.o. w Puławach prowadzącego RIPOK nowego cennika zagospodarowania odpadów 

w 2020 r. – sporządzono Kalkulację wysokości stawek opłaty za odpady. Wyliczona stawka 

opłaty dla mieszkańców wyniosła 17,00 – w przypadku segregacji i 34,00 - w przypadku 

braku segregacji, zł mies. od osoby. Z uwagi na wprowadzone przez ustawodawcę 

maksymalne stawki opłaty za pojemnik (za pojemnik o poj. 1100 litrów 54,176 zł, natomiast 
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za pojemniki lub worek o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat w wysokości 

proporcjonalnej do ich pojemności) pozostawiono na niezmienionym poziomie. Obliczone 

stawki opłaty wraz z projektem uchwały przedłożono na XIV Sesję Rady Gminy Karczmiska 

w dniu 28 listopada 2019 r. Stosunkiem głosów: 1 za, 8 przeciw, 6 wstrzymujących się 

uchwała nie została podjęła. 

7. Dnia 7 stycznia 2020 r. na stanowisko Rady Gminy Karczmiska ponownie złożono 

projekt uchwały w sprawie zmiany stawek opłaty za odpady. Na sesji dnia 27 lutego, na 

wniosek Przewodniczącego Rady, projekt uchwały zdjęto z porządku obrad (stosunkiem 

głosów: 9 za, 5 przeciw). Po ponownej analizie wysokości stawek opłaty równoważących 

dochody budżetu Gminy z wydatkami dnia 9 marca skierowano do Rady Gminy kolejny 

projekt uchwały wraz ze zaktualizowaną kalkulacją.  Do momentu sporządzenia analizy 

projekt ten nie został poddany rozstrzygnięciu.    

8. Część selektywnie zebranych surowców, szczególnie złomu, zostaje przekazana przez 

mieszkańców do działających na terenie Powiatu punktów skupu złomu. Nie jest możliwe ich 

wykazanie w sporządzanej sprawozdawczości oraz uwzględnienie przy obliczaniu poziomów 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. 

9. Brak jest jakiegokolwiek wpływu Gminy na corocznie wzrastające koszty 

zagospodarowania odpadów w RIPOK-u oraz ograniczenia w przyjmowaniu niektórych frakcji 

odpadów.  

10. W szczególności w sezonie grzewczym Organ otrzymuje informacje o nielegalnym 

spalaniu odpadów w indywidualnych urządzeniach grzewczych. Wymagane  jest 

przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. Należy zauważyć, iż sejmik województwa 

lubelskiego nie podjął tzw. uchwały antysmogowej w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw.  

11. Wciąż zauważalną jest mała świadomość i wiedza części społeczeństwa na temat 

należytego gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. dążenia do ograniczania 

powstawania odpadów u źródła oraz  właściwego ich zbierania. Niezbędnym jest ciągłe 

prowadzenie edukacji ekologicznej w tym zakresie.  

12. System objęcia opłatą za gospodarowanie odpadami wszystkich mieszkańców gminy 

nie jest do końca szczelny – dużym problemem jest weryfikacja osób faktycznie 

zamieszkujących na terenie Gminy (m.in. zamieszkiwanie czasowe oraz pobyt 

obcokrajowców). 

Niniejsza analiza podlega, zgodnie z art. 9tb ust. 3 u.c.p.g., publicznemu udostępnieniu na 

stronie BIP Urzędu Gminy.  

Opracował: Z. Bochra. 

                  Wójt Gminy  

                                 /-/  

        Janusz Goliszek 

        ……………………………………………………. 

                    zatwierdzenie Kierownika Jednostki 


