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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 2021 r. poz. 888, 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, w terminie do dnia 30 kwietnia za 

poprzedni rok kalendarzowy, 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’ 

8) uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych; 

9) masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do 

termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do 

termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie 

gminy. 
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2. Podstawy prawne funkcjonowania systemu  

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi opierał się w roku 2021 na 

następujących, podjęty przez Radę Gminy Karczmiska, uchwałach: 

1) Uchwała Nr XIX/109/2020 z dnia  12 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały 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 – wyłączenie od dnia 01 

września 2020 r. z systemu  gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości 

niezamieszkałych). 

2) Uchwała Nr XIX/108/2020 z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3380 – zmiana opłat od 1 sierpnia 2020 r.), Uchwała Nr 

XX/115/2020  z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3588 – w wyniku uwag RIO w Lublinie 

koniecznym była zmiana zapisów jednego z paragrafów); Uchwała nr XXXV/175/2021 z dnia 

26 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 5201 –  zmiana stawek 

opłaty od dnia 01 stycznia 2022 r.; 

3) Uchwała Nr XVIII/107/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia terminu, 

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

Woj. Lub.  poz. 2416); 

4) Uchwała Nr XVIII/106/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 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. 2415); Uchwała Nr XXVIII/151/2021 z 

dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę 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. 958; w wyniku uwag nadzorczych we wszczętym 

przez RIO postępowaniu uchwała wymagała zmiany); wobec powyższego podjęto Uchwałę 

Nr XXIX/156/2021 z dnia 30 marca 2021 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. 1563); Uchwała Nr XXXV/179/2021 z dnia 26 

listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę 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 



3 
 

elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Lub.  poz. 5202 – zmiana wzoru deklaracji od 01 stycznia 2022 

r.);    

5) Uchwała Nr XXVI/126/2020  z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska” (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 6779); 

Uchwała Nr XXVII/140/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska” (Dz. Urz. Woj. 

Lub. z 2021 r., poz. 30; uchwała podjęta wskutek uwag Nadzoru Wojewody; Wojewoda 

Lubelski Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 3 lutego 2021 r. stwierdził nieważność § 1 pkt 2 

tej uchwały); Uchwała Nr XXXV/177/2021  z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karczmiska” (Dz. Urz. Woj. 

Lub. poz. 5801);    

6) Uchwała Nr XXVI/125/2020 z dnia 27 listopada 2020 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. 6887); Uchwała Nr XXVII/141/2020 z dnia 29 grudnia 2020 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. z 2021 r., poz. 31; uchwała podjęta wskutek uwag Nadzoru 

Wojewody); Uchwała Nr XXXV/178/2021 z dnia 26 listopada 2021 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. 5206 – zmiana od 01 stycznia 2022 r.); 

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); 

8) Uchwała Nr XXXV/176/2021 z dnia 26 listopada 2021 r.  w sprawie zwolnienia w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 

5381 – wprowadzenie zwolnienia z tytułu kompostowania od dnia 01 stycznia 2022 r.); 

9) Uchwała Nr IX/52/2019 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); 

10) Uchwała Nr XXXV/197/2017 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); 
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11) Uchwała Nr XXVII/139/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

i granic aglomeracji Karczmiska (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2021 r., poz. 29); wskutek utraty mocy 

z dniem 31 grudnia 2020 r. uchwały Nr XXV/436/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego 

z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Karczmiska zaszła konieczność 

podjęcia nowej uchwały. 

3. Źródła powstawania oraz sposoby postępowania z odpadami  

 

Pod pojęciem odpady komunalne należy  rozumieć odpady powstające w 
gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów 
(odpady wytwarzane w handlu detalicznym, przedsiębiorstwach, budynkach biurowych 
i instytucjach edukacyjnych oraz opieki medycznej i administracji publicznej), które ze 
względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w 
szczególności niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie 
zebrane: a) z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, tworzywa 
sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz odpady wielkogabarytowe, w tym 
materace i meble, oraz b) ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, jeżeli odpady te są 
podobne pod względem charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych – przy 
czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, rolnictwa, leśnictwa, 
rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych, sieci kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków, 
w tym osadów ściekowych, pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają 
niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane 
przetwarzaniu odpadów, ale przetwarzanie to nie zmieniło w sposób znaczący ich 
właściwości; 
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 również 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). 

 

4. Podmioty uprawnione do odbioru odpadów 

 

W 2021 r. uprawnionych do świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Karczmiska było 8  podmiotów 

wpisanych do prowadzonego przez Wójta Gminy Karczmiska Rejestru Działalności 

Regulowanej. W trakcie roku  wykreślono, na wniosek, z przedmiotowego  rejestru jeden 
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podmiot. O przedmiotowej zmianie, 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 

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 rocznych sprawozdań, natomiast 

podmiot wpisany do rejestru, który nie odebrał odpadów w danym roku składa wójtowi 

sprawozdanie zerowe – w terminie do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. 

Sprawozdanie jest przekazywane za pośrednictwem Bazy danych o produktach 

i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (tzw. „BDO”). W przypadku awarii systemu 

BDO uniemożliwiającej złożenie sprawozdań podmioty obowiązane składają sprawozdania 

niezwłocznie po ustaniu awarii. 

Po weryfikacji złożonych przez przedsiębiorców sprawozdań rocznych nie nałożono kar za 

nierzetelne bądź nieterminowe sporządzenie sprawozdania. 

 

 

L.p. Dane podmiotu wpisanego do rejestru Uwagi 

1. Nr rej.  RL.6233.1.2012 
PreZero Service Wschód Sp. z o.o. ul. Wrocławska 3,  
26-600 Radom  

Wskutek wezwania udzielono 
wyjaśnień, złożono korektę 
sprawozdania 

2. Nr rej.   RL.6233.2.2012 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO” Sp.  
z o.o., Wilków 62B, 24-313 Wilków 

Sprawozdanie zerowe 

3. 
 

Nr rej.   RL.6233.3.2012 
Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. o.o., ul. Młodzieżowa 4, 24-320 Poniatowa 

Sprawozdanie zerowe. 
Na wniosek podmiotu, decyzją 
z dnia 19.04.2021 r. 
wykreślono z rejestru 

4. 
 

Nr rej.   RL.6233.6.2012 
REMONDIS Sp. z o.o. Oddział 
w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Antoniego Hedy ps. „Szary”, 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Sprawozdanie zerowe 

5. 
 

Nr rej.   RL.6233.8.2013 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Karczmiskach, ul. Centralna 10A,       
24-310 Karczmiska 

Wskutek wezwania udzielono 
wyjaśnień, złożono korektę 
sprawozdania 

6. Nr rej.  RL.6233.9.2013 
EKOLAND Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 14, 23-200 Kraśnik 

Sprawozdanie zerowe 

7. Nr rej.   OD.6233.11.2014 
EKO-KRAS Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 27D,       
23-204 Kraśnik 

Sprawozdanie zerowe 

8. Nr rej.   6233.12.2020 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Józefowie 
nad Wisłą, ul. Cicha 6, 24-340 Józefów nad Wisłą 

Sprawozdanie zerowe 
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5. 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 Instalacji Komunalnej w Puławach jest wystarczająca do 

zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy 

Karczmiska. 

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.  

Dnia 23 listopada 2020 r. w drodze zamówienia z wolnej ręki, w trybie  art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. 

b ustawy Pzp, podpisano z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach umowę na 

zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczonych do Instalacji Komunalnej w 

Puławach z terenu Gminy Karczmiska  w roku 2021.  

Natomiast dnia 30 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na zagospodarowanie odpadów 

dostarczonych do w/w Instalacji w roku 2022.  

 
 6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) 
 
Utworzenie co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami, jest obowiązkowym 

zadaniem własnym gminy wynikającym z u.c.p.g. (art. 3 ust. 2b). W Gminie Karczmiska 

PSZOK zlokalizowany został na działce gminnej oznaczonej nr ew. 1763 w Karczmiskach 

Pierwszych przy ul. Nadrzecznej 212A.  W ramach samodzielnej organizacji tego punktu, 

począwszy od roku 2013 do roku 2020, poniesiono z budżetu wydatki inwestycyjne w łącznej 

kwocie 64 780,50 zł m.in. na: montaż tablicy informacyjnej, ogrodzenie, częściowe 

utwardzenie terenu PSZOK, budowę i zadaszenie boksów, zakup garaży z przeznaczeniem na 

magazynowanie odpadów oraz  zakup kontenerów: 3 szt. KP-7 oraz 1 szt. KP-10.  W roku 

2021, z uwagi na brak pokrycia wydatków w planowanych dochodach, nie poniesiono 

wydatków na organizację PSZOK. 

 

7. Odbiór odpadów z terenu Gminy Karczmiska w 2021 r. 

 

W roku 2021 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 2019 r., poz. 2028 – uchylone z dniem 

01.07.2021 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w 

sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. poz. 906), które 
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ujednolicają  na terenie całego kraju wymagania w zakresie zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych. 

W roku 2021 odpady komunalne odbierane były od właścicieli nieruchomości 

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

umowy zawartej dnia 04 września 2020 r. z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Karczmiskach na okres 04.09.2020 r. – 31.12.2021 r., z podziałem na następujące  frakcje: 

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

koloru czarnego, odbierane z częstotliwością 1 raz w miesiącu, za wyjątkiem okresu od 

kwietnia do października, kiedy były odbierane z częstotliwością raz na dwa tygodnie z 

budynków jednorodzinnych  i raz na tydzień z budynków wielolokalowych,  

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

opakowania wielomateriałowe), odbierane z częstotliwością  1 raz w miesiącu,   

 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, za wyjątkiem 

okresu od kwietnia do października, kiedy były odbierane z częstotliwością raz na dwa 

tygodnie z budynków jednorodzinnych  i raz na tydzień z budynków wielolokalowych, 

 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 7 szt. koszy ulicznych usytuowanych zostało w pasie drogowym dróg 

gminnych (ul. Opolska, ul. Nadrzeczna, ul. Starowiejska oraz Plac Niepodległości). 

Przeprowadzono także, na zasadzie wystawki, zbiórki odpadów wielkogabarytowych 

w miesiącu czerwcu. Wszelkie odpady problemowe powstające w gospodarstwach 

domowych w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów, igieł i strzykawek, zużytych 

baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek 

i innych źródeł światła, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów 

remontowych i budowlanych, zużytych opon, bioodpadów, jak również odpady papieru i 

tektury, szkła, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, 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 
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Karczmiska Pierwsze (działka nr 1264, przy parkingu obok skrzyżowania ul. Słonecznej i ul. 

Centralnej), Karczmiska Drugie (działka nr 606, obok placu rekreacyjnego), Słotwiny (działka 

nr 540/1, obok dzwonów). 

 

Dnia  09 października 2020 r. zawarto z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Karczmiskach umowę na okres 02.11.2020 r. – 31.12.2021 r.  dotyczącą sprzątania 29 

przystanków komunikacji publicznej na terenie Gminy Karczmiska, 11  placów rekreacyjnych, 

7 szt. koszy ulicznych usytuowanych w pasach drogowych dróg gminnych oraz 1 szt. kosza 

znajdującego się obok altany na działce nr 881 w Chodliku.  

 

Z uwagi na wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 

odpady, w tym Urzędu Gminy Karczmiska, dnia 01 września 2020 r. zawarto umowę z ZGK 

Sp. z o.o. w Karczmiskach na okres 01.09.2020 r. – 31.12.2021 r. na odbiór, transport 

i zagospodarowanie odpadów z w/w nieruchomości.  

Usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych 

świadczyły w roku 2021 następujące podmioty: ZGK SP. sp. o.o. w Karczmiskach oraz PreZero 

Service Wschód Sp. z o.o.  

W roku 2021 odebrano z terenu Gminy Karczmiska łącznie 933,827 Mg odpadów 

komunalnych z podziałem na następujące frakcje odpadów: 

 

1) odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych: 

 

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 
520,540 R12 

 
 

 
Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych Sp. 
z o.o., ul. Dęblińska 96,     

24-100 Puławy 
 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 47,400 R12 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 

biodegradacji 
32,440 D5 

ex 20 01 99 
Popioły paleniskowe z 

gospodarstw domowych 
40,960 D5 

20 01 99 
Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
109,660 R12 

15 01 07 Opakowania za szkła 93,500 R5 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
21,300 R12 

SUMA 865,800  
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2) odpady odebrane z PSZOK: 
 

Nazwa i adres punktu 
 

Kod zebranych 
odpadów 

komunalnych 

 
Rodzaj zebranych odpadów 

komunalnych 

 
Masa 

zebranych 
odpadów 

komunalnych 
przekazanych 

do 
zagospodarow

ania [Mg] 

 
Nazwa i adres 

instalacji, do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne 

 
Sposób 

zagospodaro-
wania 

zebranych 
odpadów

 

 
Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w 
Karczmiskach, Karczmiska 

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

16 01 03 Zużyte opony 9,440 

Zakład Produkcji 
Granulatu Gumowego 
ul. Przemysłowa 50,  
24-320 Poniatowa 

R3 

17 09 04 

Zmieszane odpady z 
budowy, remontów i 
demontażu inne niż 

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

32,840 

Zakład 
Unieszkodliwiania 

Odpadów 
Komunalnych,            

ul. Dęblińska 96,        
24-100 Puławy 

D5 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 20,380 R12 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

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

3,670 

Polska Korporacja 
Recyklingu,                   

Zakład Przetwarzania 
Zużytego Sprzętu 
Elektrycznego i 

Elektronicznego,                  
ul. Metalurgiczna 15 C, 

20-234 Lublin 

R12 

20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne 

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

1,697 R12 

Suma 68,027  

 

Do PSZOK w 2021 r. odpady dostarczyło łącznie 183 osób. 

 

3) Masa odpadów, powstałych po sortowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych odebranych, przekazanych do składowania (D5): 

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 0,000 

38,77 
Zakład Unieszkodliwiania 

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

180,62 
Składowisko PIASKI, Lasy, ul. 
Jodłowa 70,23-200 Kraśnik 

89,89 
Składowisko odpadów, ul. 

Janiszewska 70, 08-500 Ryki 

SUMA - 0,000 309,28  
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 Masa odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, 

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

 

4) Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z systemu odebrano łącznie 

61,92 Mg odpadów. Natomiast z pojemników przeznaczonych na używaną odzież, tekstylia 

i obuwie Lubelski Oddział Okręgowy PCK  odebrał łącznie około 12,50 Mg odpadów, które  

zakwalifikowano pod kodem 20 01 11 oraz około 1 Mg innego rodzaju odpadów. 

 

Ilość odpadów zebranych w latach 2012 – 2021 przedstawiona na poniższym 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, natomiast od 1 września 

2020 r. wszystkie nieruchomości niezamieszkałe) 

 

 
 

Zgodnie z art. 9e u.c.p.g. podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy 

z właścicielem nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli 

nieruchomości: 1) 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; 2) niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. 

Odebrane z terenu Gminy 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 

410,1 422,2 

676,7 
714,88 

750,46 

844,655 
815,977 833,51 

871,871 
933,827 

778,677 800,15 
839,151 

871,907 

0
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Ilość odpadów [Mg]/rok 
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komunalnych przeznaczone do składowania, trafiają na składowisko odpadów zlokalizowane 

przy ul. Dęblińskiej 96 w Puławach. Natomiast odpady ulegające biodegradacji przekazywane 

są do Kompostowni Odpadów Organicznych znajdującej się przy ul. Komunalnej 11 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). 

 

8. 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 Instalacji Komunalnej wynika, iż w roku 2021 odebrano łącznie z terenu Gminy 

Karczmiska 520,540 Mg odpadów zmieszanych, które nie zostały przekazane do składowania. 

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.   

 

9. 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 dalszych nakładów finansowych m.in. na: zakup pojemników do 

gromadzenia odpadów, utwardzenie części jezdnej terenu, jego oświetlenie oraz 

zainstalowanie monitoringu.  

10. 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. 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 i transportu nieczystości ciekłych lub 2) 
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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 2021 Gmina nie podejmowała działań, o których mowa w art. 6 ust. 6 – 12 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

W roku 2021 organy kontrolne nie przeprowadzały kontroli Gminy Karczmiska.   

11. Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych 

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 Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 

r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 

odpadów komunalnych (Dz.U. poz. 1530) – obliczono, iż w roku 2021 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 2021 

Wymagany do osiągnięcia 
poziom [PR] 

 
10 

 
12 

 
14 

 
16 

 
18 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 
20 

Poziom osiągnięty przez 
gminę [PPMTS] 

 
25,16 

 
27,50 

 
37,00 

 
50,00 

 
45,13 

 
52,85 

 
56,50 

 
61,10 

 
68,53 

 
33,05 

*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 

 
100,00 

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

W związku ze zmianą definicji odpadów budowlanych i rozbiórkowych gminy nie mają 

obowiązku osiągania określonych poziomów ich recyklingu. 

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 

2021 

Wymagany do 
osiągnięcia poziom 
[PR] 

 
75 

 
50 

 
50 

 
50 

 
45 

 
45 

 
40 

 
40 

 
35 

 
35 

Poziom osiągnięty 
przez gminę [TR] 

 
26,08 

 
13,90 

 
29,00 

 
28,10 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 
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12. Masę odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy przekazanych do 

termicznego przekształcania oraz stosunek masy odpadów komunalnych przekazanych do 

termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie 

gminy 

Na podstawie informacji otrzymanych od Instalacji Komunalnej w Puławach – do 

termicznego przekształcenia nie zostały przekazane żadne odpady. Odpady zostały 

przekazane do mechaniczno-biologicznego przetwarzania. 

13. Pozostałe działania podjęte na stanowisku ds. gospodarowania odpadami 

1) Wezwano 3 właścicieli do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odpady.  

2) Wezwano 27 właścicieli do złożenia wyjaśnień w zakresie danych zawartych w złożonej 

deklaracji. 

3) Wezwano 6 właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji w związku z obowiązkiem 

segregacji. 

4) Wydano 4 decyzje dotyczące umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami na wniosek podatnika.                

5) Wydano 9 decyzji dotyczących umorzenia z urzędu zaległości z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami.                 

6) Wydano 1 decyzję określającą wysokość opłaty za odpady. 

7) Umorzono w srodze decyzji postępowanie w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za 

nierzetelne sporządzenie sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

8) Odstąpiono w drodze od nałożenia kary pieniężnej za przekazanie do Wójta Gminy 

Karczmiska po terminie sprawozdania rocznego podmiotu odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości. 

9) Wydano 1 decyzję wymierzającą karę za nieterminowe sprawozdanie odpadowe. 

10) W ramach egzekucji: podjęto działania informacyjne dotyczące zaległości wobec 278 

zobowiązanych, wysłano 399 upomnienia, przekazano do Urzędu Skarbowego 57 tytuły 

wykonawcze. 

11) Przyjęto i zweryfikowano 386 deklaracji o wysokości opłaty za odpady. 

12) Dokonano 1 zmiany w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości – wykreślono z Rejestru Działalności Regulowanej 

oraz zawiadomiono o tym Urząd Marszałkowski.  

13) Cofnięto 1 podmiotowi w drodze decyzji w całości zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych z terenu Gminy Karczmiska oraz wykreślono z ewidencji podmiotów posiadających 

zezwolenie w powyższym zakresie na terenie Gminy Karczmiska. 

14) Zweryfikowano 49 sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady oraz przez 

podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportujących nieczystości ciekłe. 
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15) Zajmowano się 58 sprawami związanymi z realizacją usługi odbioru odpadów 

komunalnych oraz z gospodarką odpadami. 

16) Złożono sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2020 r., sprawozdanie do GUS, przeprowadzono analizę stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi oraz przygotowano kalkulacje wysokości zwolnienia z części opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

17) Przeprowadzono trzy kontrole nieruchomości w zakresie przestrzegania przepisów 

dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi. 

18) Wystosowano pisma do 3 właścicieli działek w zakresie utrzymania czystości i porządku 

na działce. 

19) Przyjęto 2 zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków.  

 

14. Ilość mieszkańców objętych systemem 

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

koniec 2021r. 5519 osób. Zgodnie z art. 25 ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, 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 4440 osób. 

Odpady odebrano łącznie z 1639 nieruchomości. 

Poniżej przedstawiono korelację pomiędzy ilością osób zameldowanych a ujętych w systemie 

gospodarki odpadami gminy Karczmiska (na podstawie złożonych deklaracji oraz wydanych 

decyzji określających wysokość opłaty za odpady) 
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 – ilość osób zameldowanych na terenie gminy Karczmiska  

 – ilość mieszkańców ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za odpady 

Ilość  złożonych deklaracji (wraz z korektami) na przestrzeni lat: 

Rok 
Sposób zbiórki 

2013 2014 2015 2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

 
segregacja/brak 

segregacji 

 
1619/78 

 
296/10 

 
277/21 

 
487/15 

 
403/17 

 
387/8 

 
424/13 

 
483/17 

 
386 

 

15. Informacje dotyczące nieczystości ciekłych 

Na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – wymagane jest uzyskanie zezwolenia. 

W 2021 r. przedmiotowe zezwolenia posiadali następujący przedsiębiorcy:  

l.p. Nazwa firmy Termin obowiązywania 
zezwolenia 

Termin złożenia 
sprawozdania* 

Rodzaj i ilość 
ścieków [m

3
], ilość 

nieruchomości 

Uwagi 

1. Marian Sędzikowski Trans-Eko 
ul. Mariana Buczka 7 

24-300 Opole Lubelskie 
 

04.12.2018 r. – 04.12.2028 r. 
(decyzja GOŚ.6221.2.2018.ZB  z 
dnia 04.12.2018  r.) 
 

1) Za I kw. – 27.04.2021 r. 
2) Za II kw. – 23.07.2021 r. 
3) Za III kw. – 26.10.2021 r. 
4) Za IV kw. – 12.01.2022 r. 

1) 293,00; 38 
2) 337,00; 47 
3) 382,00; 52 
4) 490,00; 66 

Łączna ilość ścieków 1502 
m3, miejsce zrzutu: 

oczyszczalnia ścieków w 
Opolu Lubelskim 

2. Usługi Asenizacyjne i 
Komunalne 

Dariusz Niezgoda 
ul. Nadstawna 15b 

24-300 Opole Lubelskie 

15.07.2019 r. – 15.07.2029 r. 
(decyzja GOŚ.6221.2.2019.ZB z 
dnia 18.07.2019  r.) 

1) Za I kw. –26.04.2021 r. 
2) Za II kw. –20.07.2021 r. 
3) Za III kw. – 12.10.2021 r. 
4) Za IV kw. – 13.01.2022 r. 

1) 162,00; 16 
2) 233,00; 23 
3) 286,00; 14 
4) 211,00; 16 

Łączna ilość ścieków 892 
m3, miejsce zrzutu: 

oczyszczalnia ścieków w 
Opolu Lubelskim 

3. Firma Usługowo-Handlowa 
Rutkowski Piotr 

Okale 2 
24-120 Kazimierz Dolny 

23.08.2016 r. – 23.08.2026 r. 
(decyzja GOŚ.6221.6.2016.ZB z 
dnia 17.08.2016  r.) 

1) Za I kw. – 30.04.2021 r. 
2) Za II kw. –  30.07.2021 r. 
3) Za III kw. – 28.10.2021 r. 
4) Za IV kw. – 28.01.2022 r. 

1) 245,00; 24 
2) 260,00; 27 
3) 265,00; 29 
4) 257,00; 26 

Łączna ilość ścieków 1027 
m3, miejsce zrzutu: 

oczyszczalnia ścieków 
Bochotnica 

4. Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowe 

„AGRO” Sp. z o.o. 
24-313 Wilków 62b 

06.05.2011 r. – 04.05.2021 r. 
(decyzja RL.6233.2.2011 z dnia 
5.05.2011 r.); zezwolenie 
wygasło 

1) Za I kw. – 14.04.2021 r. 
2) Za II kw. –16.07.2021 r. 
3) za III kw.- 25.10.2021r. 
4) za IV kw.- 24.01.2022 r. 

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

 
. 

5. PHU MARCZAK 
Tomasz Marczak 

Rzeczyca Kolonia 30 
24-120 Kazimierz Dolny 

18.07.2014 r. – 18.07.2024 r. 
(decyzja RL.6221.1.2014 
z dnia 16.07.2014 r.); 
zakończenie działalności z 
dniem 30.04.2021 r. 

1) Za I kw. – 12.04.2021 r. 
2) Za II kw. – 30.07.2020 r. 
  

1) 0,00 
2) 0,00 
 

 

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

24-120 Kazimierz Dolny 
tel. 665 746 147 

 
19.01.2016 r.- 18.01.2026 r. 
(decyzja GOŚ.7031.1.2016.UNC 
z dnia 5.01.2016 r.) 

1) Za I kw. – 22.04.2021 r. 
2) Za II kw. – 22.07.2021 r. 
3) Za III kw. – 22.10.2021 r. 
4) Za IV kw. – 19.01.2022 r. 

1) 154; 19  
2) 54,00; 7 
3) 128,00; 15 
4) 80; 10 

Łączna ilość ścieków 416 
m3, miejsce zrzutu: 

oczyszczalnia ścieków 
Bochotnica 

7. EKO-NOVA Monika Węglińska 
Rybitwy 44 

24-340 Józefów nad Wisłą 
tel. 605 288 913 

17.01.2018 r. – 17.01.2028 r. 
(decyzja GOŚ.6221.1.2018.ZB z 
dnia 17.01.2018 r.) 

1) Za I kw. –27.04.2021 r. 
2) Za II kw. – 30.07.2021 r. 
3) Za III kw. – 28.10.2021r. 
4) Za IV kw. – 31.01.2022 r 

1) 0,00 
2) 0,00   
3) 0,00   
4) 10,00; 1   

Łączna ilość ścieków 10 m3, 
miejsce zrzutu: RAUCH 

Polska Sp. z o.o. 
Kluczkowice 

8.  Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 

     Karczmiska Pierwsze, ul. 
Centralna 10A 

24-310 Karczmiska 
tel. 81 828 70 71 

art. 7 ust. 5 u.c.p.g. – brak 
obowiązku uzyskania 
zezwolenia 

1) Za I kw. - 02.04.2021 r.  
2) za II kw. - 02.08.2021 r.  
3) za II I kw. - 13.10.2021 r. 
4) Za IV kw. - 10.01.2022 r. 

1) 1070; 180 
2) 1492; 243 
3) 1361; 217 
4) 1619; 268 

Łączna ilość ścieków 5542 
m3, miejsce zrzutu: 

oczyszczalnia ścieków w 
Karczmiskach 

(kara za nieterminowe 
sprawozdanie za II kw. w 

wysokości 200,00 zł) 
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9. Sebastian Rejmak 
ul. Puławska 146A 

24-120 Kazimierz Dolny 

25.08.2020 r. – 25.08.2030 r. 
(decyzja GOŚ. 6221.1.2020.AN 
z dnia 25.08.2020 r.) 

1) Za I kw. - 20.04.2021 r. 
2) Za II kw. -  28.07.2021 r. 
3) za III kw. -  26.10.2021 r. 
4)za IV kw. - 27.01.2022 r. 

1) 0,00 
2) 6,00; 1 
3) 53,00; 3 
4) 55,00; 4 

Łączna ilość ścieków 114 
m3, miejsce zrzutu: 

oczyszczalnia ścieków 
Bochotnica 

*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.).  

 

Łącznie z terenu Gminy Karczmiska odebrano 9503 m3 nieczystości ciekłych (ścieki 

komunalne: 2404 m3, ścieki bytowe: 7099  m3).  

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

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

dotyczy. Do składanych sprawozdań przedsiębiorcy załączali wykaz punktów adresowych, 

z których odebrano nieczystości ciekłe oraz ich ilość.   

Z przeprowadzonej przez Urząd Gminy weryfikacji złożonych informacji o posiadanym 

zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków wynika, iż na terenie 

Gminy Karczmiska istnieje 855 zbiorników bezodpływowych, 75 oczyszczalni przydomowych, 

natomiast 411 nieruchomości podłączonych jest do sieci kanalizacji.      

 

16. Realizacja obowiązków sprawozdawczych 

W roku 2021 terminowo zostały złożone następujące sprawozdania: 1) sprawozdanie wójta 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 r. do WIOŚ 

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

19.02.21 r., 15.10.21 r., 20.12.21 r. złożono korekty sprawozdania za rok 2019, natomiast 

dnia 19.02.21 r., 15.10.21 r., 20.12.21 r. korekty sprawozdania za rok 2020 ), 2) sprawozdanie 

SG-01 Statystyka gminy do GUS, 3) ewidencja zbiorników bezodpływowych do GUS, 4) 

sprawozdanie o właścicielach nieruchomości oraz ich współmałżonkach składających 

deklaracje oraz korekty deklaracji o wysokości opłat za odpady do GUS. W wymaganym 

terminie sporządzono i opublikowano na BIP Urzędu Gminy Analizę stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczmiska za 2020 r.  

17. Informacje Instalacji Komunalnej w Puławach związane z odpadami 

Prowadzący IK terminowo przekazał gminie informację o odpadach, przekazanych mu przez 

przedsiębiorców oraz gminę, które poddał procesowi przygotowania do ponownego użycia, 

recyklingu lub przekazał w tym celu innemu posiadaczowi odpadów.  

W roku 2021  wygasło podpisane dnia 31 marca 2011 r. Porozumienie międzygminne nr 

137.2011 w sprawie określenia zasad współpracy Gminy Karczmiska z Gminą Miasto Puławy 

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz przystąpienia do Puławskiego Regionu 

Gospodarki Odpadami. Przedmiotowe porozumienie zostało zawarte na okres 10 lat.   

 



17 
 

18. Zmiany przepisów 

Dnia 23 września weszła w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy 

o odpadach (Dz.U. poz. 1648), która wprowadziła m.in.: 1) możliwość zmiany na terenach 

wiejskich częstotliwości odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz 

bioodpadów, 2) w przypadku braku w dochodach pokrycia kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o 

pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami. 

Ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 2151) zmieniono definicję odpadów komunalnych, zgodnie z którą odpady 

komunalne nie obejmują odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Wprowadzono definicję 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, która odnosi się w sposób ogólny do odpadów 

powstających w wyniku robót budowlanych. Pomimo w/w zmian definicji, do odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych dalej zastosowanie mają przepisy 

dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi (gmina ma obowiązek przyjmowania 

tego typu odpadów). 

19. Edukacja ekologiczna 

W ramach działań edukacyjnych w roku 2021 Gmina Karczmiska zleciła wydrukowanie 1800 

szt. kalendarzy ściennych na rok 2022. Łączny koszt zaprojektowania oraz wydruku 

kalendarzy ściennych wyniósł 20 031,78 zł brutto. Kalendarze zostały sfinansowane ze 

środków zaplanowanych na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii. Egzemplarz kalendarza rozkolportowano do każdego gospodarstwa domowego. 

Kalendarze zawierały informacje dotyczące zasad prawidłowego  gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz terminy odbioru odpadów komunalnych.  

20. 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 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują 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: 
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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). 

Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na 

cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi.  

20.1. Koszt zagospodarowania oraz odbioru  odpadów komunalnych  

Na podstawie zawartej umowy, na okres 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.  

odpady odebrane z terenu Gminy Karczmiska w 2021 r. zostały przekazane do 

zagospodarowania (odzysku, recyklingu lub unieszkodliwienia) zgodnie z następującym 

cennikiem (w zestawieniu ilustrującym wzrost stawek na przestrzeni lat): 

 

Kod 

odebranego 

odpadu 

 

Rodzaj odebranego 

odpadu 

Koszt zagospodarowania  [zł brutto/Mg] 

 

2015 r. 

 

2016 r. 

 

2017 r. 

 

2018 r. 

 

2019 r. 

 

2020 r. 

 

 

2021 r.
3
 

 

Procent 

wzrostu w 

stosunku 

do roku 

2020 

15 01 07 Opakowania ze szkła 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 64,80 70,20 8,33% 

16 01 031 Zużyte opony 27,00 27,00 216,00 864,00 972,00 864,00 864,00 0,00% 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 124,20 135,00 8,69% 

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 1036,8 1123,20 8,33% 

 ex 20 01 08 

Bioodpady (odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji wraz z 

odpadami z ogrodów i 
parków) – w workach 

- - - 302,40 334,80 486,00 529,20 8,88% 

20 01 19* Środki ochrony roślin 3780,00 3780,00 5400,00 5400,0 5400,0 5940,0 6480,00 9,09% 

20 01 23*2 
Urządzenia zawierające 

freony 
3780,00 3780,00 3780,00 4320,0 4860,0 5940,0 6480,00 9,09% 
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20 01 27* Farby, tusze… - - - 3780,0 5400,0 7020,0 7560,00 7,69% 

20 01 342 
Baterie i akumulatory inne niż 

wymienione w 20 01 33 
10,80 10,80 10,80 216,00 237,60 286,20 313,20 9,43% 

20 01 35*2 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 
01 23 zawierające 

niebezpieczne składniki 

216,00 216,00 216,00 270,00 302,40 361,80 399,60 10,44% 

20 01 362 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 

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

10,80 10,80 64,80 129,60 145,80 172,80 194,40 12,49% 

 20 01 99 
Inne niewymienione frakcje 

zbierane w sposób selektywny 
(tzw. segregacja workowa) 

10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 334,80 378,00 12,90% 

20 02 03 
Inne odpady nieulegające 
biodegradacji (odpady z 

cmentarzy) 
253,80 253,80 270,00 313,20 378,00 486,00 540,00 11,11% 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
295,92 295,92 311,04 355,32 398,52 594,00 648,00 9,09% 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 313,20 313,20 324,00 367,20 415,80 712,80 756,0 6,06% 

ex 20 01 99 

Odpady komunalne 
niewymienione w innych 

podgrupach (popiół 
paleniskowy z gospodarstw 

domowych) 

203,04 203,04 213,84 268,92 302,40 432,00 486,00 12,50% 

 

1
Odpad ten w ostatnich latach był przekazywany do zagospodarowania do Zakładu Produkcji Granulatu Gumowego „Orzeł” 

S.A. w Poniatowej. 
2
Odpad ten w ostatnich latach był przekazywany do zagospodarowania do Polskiej Korporacji Recyklingu Sp. z o.o. w 

Lublinie bezkosztowo (w przypadku, gdy ilość sprzętu kompletnego zbilansuje ilość sprzętu niekompletnego). 
3
Od dnia 01.10.2021 r. ZUK Sp. z o.o. w Puławach zmienił cennik za przyjęcie odpadów do ZUOK w Puławach. Jednakże 

zapisy umowy z dnia 23.11.2020 r. nie dopuszczały zmiany cennika na niekorzyść gminy. 

 
Zgodnie z zapisami u.c.p.g. rozliczenia z tytułu odbioru, jak i zagospodarowania odpadów 

komunalnych muszą być realizowane tonażowo nie zaś ryczałtowo. Zgodnie z zawartą  

umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karczmiskach w okres 04.09.2020 r.  

– 31.12.2020 r. w trybie „in-house” koszty te wyniosły 588,06 zł brutto/Mg. 

 

20.2. Obowiązujące w 2021 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

Stawka opłat dla nieruchomości zamieszkałych w roku 2021 wynosiły: 

  Okres obowiązywania 
 
 
Akt prawny 

od dnia 1 sierpnia 2020 do dnia 31 grudnia 2021 
Uchwała Nr XIX/108/2020 Rady Gminy Karczmiska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3380), Uchwała Nr 
XX/115/2020  z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 
i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 3588) 

Sposób naliczania opłat 
za odpady 

 
W oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość 
 

Miesięczne stawki 
opłaty za odpady 

 
W przypadku segregacji 18,00 zł mies. od osoby; w przypadku braku segregacji 36,00 zł mies. od osoby 
 



20 
 

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 

 

20.3. Koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. 

 Koszt systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniósł w 2021 r. kwotę 

1 099 702,40 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 

 
531 401,65 

 
480 026,27 

 
88 274,48 

 
0,00 

 

0,00 
 

0,00 
Udział w 
kosztach 
systemu 

 
48,32 % 

 
43,65 % 

 
8,03 % 

 
0,00 % 

 
0,00% 

 
0,00% 

*włącznie z kosztami utrzymania czystości i porządku na przystankach w wysokości 21 161,40 zł 

Wpływy z opłaty 
 

Umorzenia Ulgi z tytułu 
posiadania KDR 

Zaległości na 31 
grudnia 

Różnica pomiędzy 
wpływami a wydatkami  

 
955 397,70* 

 
4840,20 

 
23 486,40 

 
100 433,99 

 
- 144 304,70 zł 

* włącznie z odsetkami oraz kosztami upomnień 

W systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2021 r. nie powstały nadwyżki 

z przedmiotowych opłat. 

Wobec właścicieli nieruchomości zalegających z opłatą podejmowano, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania 

wierzycieli należności pieniężnych (Dz.U. poz. 1294; uchylone z dniem 20.02.2021 r.) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 grudnia 2020 r. 

w sprawie danych zawartych w upomnieniu (Dz.U. poz. 2194) 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 

2020 241 54 192 11 550,05 8 457,50 

2021 399 57 278 37 361,60 18 561,90 
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 21. Wnioski 

1. Ilość wszystkich odebranych z terenu Gminy Karczmiska odpadów w roku 2021 w 

stosunku do roku 2020 wzrosła  o 7,10% (w roku poprzednim o 4,60 %), natomiast odpady 

zmieszane stanowią 55,74%  (w roku poprzednim 54,31%) wszystkich odpadów odebranych 

z terenu Gminy Karczmiska. 

2. Średnia ilość odpadów zebranych na osobę w Gminie Karczmiska w roku 2021 r. 

wyniosła 196,37 kg – wartość ta jest niższa od średniej ilości odpadów w województwie 

lubelskim podawanej corocznie przez GUS  i wynoszącej 234 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 2021 r. wymagane 

poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. Należy jednak zauważyć, iż ilość odpadów 

surowcowych odbieranych od mieszkańców gminy na przestrzeni ostatnich lat uległa 

względnej stabilizacji. Oznacza, iż gmina doszła do granicy możliwości osiągnięcia wyższych 

poziomów recyklingu. 

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

roku 2020 o 13,36% (w poprzednim roku o 24,10%), głównie z uwagi na znaczny wzrost opłat 

za zagospodarowanie odpadów jak również odbiór i transport odpadów.   

6. Koszt funkcjonowania systemu w 2021 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 sporządzono kalkulację wysokości 

stawek opłaty, którą wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany stawek opłaty w dniu 03 

listopada  przedłożono Radzie Gminy. Na sesji w dniu 26 listopada Rada Gminy podjęła 

uchwałę Nr XXXV/175/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i ustalenia stawek 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (przyjęto od dnia 1 stycznia 2022 r. 

stawki, zgodnie z kalkulacją, w wysokości 23 zł oraz 46 zł miesięcznie od każdego 

mieszkańca). Jednocześnie Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Opracowana kalkulacja 

wysokości zwolnienia przewidywała możliwość odliczenia kwoty 0,50 zł od miesięcznej 

opłaty dla każdego mieszkańca.  Rada Gminy kwotę tą zwiększyła do 2,00 zł. 

7. Z analizy relacji kosztów systemu w odniesieniu do dochodów w latach 2014 – 2021 

wynika, iż Gmina Karczmiska dołożyła do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

kwotę 780 140,91 zł. 

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

mieszkańców do działających na terenie Powiatu punktów skupu złomu. Nie jest możliwe ich 
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wykazanie w sporządzanej sprawozdawczości oraz uwzględnienie przy obliczaniu poziomów 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. 

9. Nadal brak jest instrumentów umożliwiających jakiekolwiek wpływ Gminy na 

corocznie wzrastające koszty zagospodarowania odpadów w instalacjach komunalnych oraz 

możliwe i trudne do przewidzenia ograniczenia w przyjmowaniu niektórych frakcji odpadów. 

Pomimo zniesienia regionalizacji instalacje komunalne w regionie nie są zainteresowane 

przyjmowaniem odpadów z innych gmin niż te, które znajdowały się w dawnych RIPOK-ach 

(co potwierdza unieważnione, z uwagi na brak ofert, pierwsze postępowanie na 

zagospodarowanie odpadów w roku 2022).   

10. W dniu 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr 

XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i 

zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych (Dz. 

Urz. Woj. Lub. poz. 917) – tzw. „uchwałę antysmogową”. 

11. Niepokojącą tendencją jest coroczny spadek ilości osób ujętych w deklaracjach 

o wysokości opłaty za odpady a jednocześnie postępujący z roku na rok wzrost ilości 

powstających odpadów. 

12. Trwający w roku 2021 stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

nie wpłynął negatywnie na realizację zadań wynikających z systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie  gminy Karczmiska. 

 

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 


